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املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/21ب�إجــازة تنــازل حكومــة �سلطنــة عمـان عن كامل
حقوقها ،والتزاماتها املت�صلة بح�صــة م�شاركتهــا
فـي االتفاقي ــات املتعلقــة با�ستك�شــاف وا�ستــغالل
الهايدروكاربون فـي مربع ( )6فـي �سلطنة عمان
و�إجازة الربوتوكول املايل املتعلق بح�صة �شركة
تنمي ــة طاقـ ــة عمـ ــان (�ش.م.ع.م) فـ ــي اتفاقيـ ــة
7
متديد وتوحيد اتفاقية حق االمتياز.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/30صـ ــادر ف ـ ــي  2021/2/18باعتبـ ــار موا�صفت ـ ــني
قيا�سيتــني متعلقت ــني بالدهان ــات والورني�ش ــات
23
موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة.
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/23صـ ـ ـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2021/2/22ب�إ�صـ ـ ــدار الالئحـ ـ ــة
التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية24 .
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/25صـ ــادر فـي  2021/2/23بحظــر ا�سترياد الطيور
41
احلية من بع�ض الدول.
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/26صادر فـي  2021/2/23برفع حظر ا�سترياد الطيور
احلية عن والية كارناتاكا فـي جمهورية الهند42 .
الهيئة العامة ل�سوق املال
ق ـ 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 ـ ــم � 2021/27صـادر فـ ــي  2021/2/25ب�إ�صدار الئحة ال�شركات
43
امل�ساهمة العامة.
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
قـ 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 ــم � 2021/104صـادر فـ ــي  2021/2/25ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لقانــون تب�سي ــط إ�ج ــراءات التقا�ض ــي ف ــي �شـ ـ�أن
118
بع�ض املنازعات.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة العــدل وال�شـ�ؤون القانونيـة
قرار لـجـنة قبول املحامني رقـم  2021/1/199باملوافقـة على ت�أ�سيـ�س �شركة مدنية للمحاماة147 .
وزارة العمـــــل
155
�إع ــالن ب�ش ـ�أن طلــب ت�سجيــل نقابــات عماليــة.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
156
�إع ـ ــالن ب�شـ ـ�أن ت�سجي ــل منوذج �صناعي.
157
�إعالن ب�ش�أن طلبات براءات االخرتاع املمنوحـة.
168
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
320
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
321
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نخبة الت�ضامن العاملية  -تو�صية.
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للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأماكن الغربية للتطوير واال�ستثمار  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ ري�سوت للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2021/21
ب�إجازة تنازل حكومة �سلطنة عمان عن كامل حقوقها،
والتزاماتها املت�صلة بح�صة م�شاركتها فـي االتفاقيات املتعلقة
با�ستك�شاف وا�ستغالل الهايدروكاربون فـي مربع ( )6فـي �سلطنة عمان
و�إجازة الربوتوكول املايل املتعلق بح�صة �شركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م)
فـي اتفاقية متديد وتوحيد اتفاقية حق االمتياز
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٧٦/٤٨ب�ش�أن توقيع املعامالت املالية اخلارجية والداخلية،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٨٠/٥٠بت�أ�سي�س �شركة تنمية نفط عمان حمدودة امل�س�ؤولية،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٠٥/٢مبنح حق امتياز ا�ستك�شاف وا�ستغالل الهايدروكاربون
فـي مربع ( )٦ب�سلطنة عمان،
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2009/28
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠١١/٨
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠١٩/١٨
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/128بت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة با�سم �شركة
تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م)،
وعلى اتفاقية متديد وتوحيد اتفاقية حق االمتياز املربمة بتاريخ  ٦من ذي القعدة ١٤٢٥هـ،
املوافق  ١٩من دي�سمرب 2004م بني حكومة �سلطنة عمان ،و�شركة برايفت �أويل هولدينج
عمان املحدودة،
وعل ــى اتفاقيـ ـ ــة ال�شرك ـ ـ ــاء املربمـ ــة بتاريـ ـ ــخ  ٦مـ ـ ــن ذي القع ـ ـ ـ ــدة ١٤٢٥هـ ،املوافـ ـ ـ ــق
 ١٩من دي�سمرب 2004م بني حكومة �سلطنة عمان ،و�شركة تنمية نفط عمان (�ش.م.م)،
و�شركة �شل برتوليم كومباين ليمتد و�شركة توتال �إ�س �إي و�شركة بي تي تي �أي بي عمان
�إي اند بي كوربوري�شن،
-7-
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وعلى اتفاقية الت�شغيل املربمة بتاريخ  ٦من ذي القعدة ١٤٢٥هـ ،املوافق  ١٩من دي�سمرب ٢٠٠٤م
بني �شركة تنمية نفط عمان (�ش.م.م) و�شركة برايفت �أويل هولدينج عمان املحدودة،
وحكومة �سلطنة عمان،
وعلى العقد املعدل لعقد ت�أ�سي�س �شركة تنمية نفط عمان (�ش.م.م) الذي يحكم وينظم
عالقة الت�أ�سي�س بني حكومة �سلطنة عمان ،و�شركة �شل برتوليم ليمتد و�شركة توتال �إ�س
�إي و�شركة بي تي تي �أي بي عمان �إي اند بي كوربوري�شن ب�ش�أن �شركة تنمية نفط عمان �ش.م.م،
وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها حكومة �سلطنة عمان بالتنازل عن كامل
حقوقها ،والتزاماتها املت�صلة بح�صة م�شاركتها فـي اتفاقية متديد وتوحيد اتفاقية حق
االمتياز ،واتفاقي ــة ال�شرك ــاء ،واتفاقــية الت�شغيل امل�شار �إليها �إىل �شركة تنمية طاقة عمان
(�ش.م.ع.م) القابلة لذلك التنازل،
وعلى الربوتوكول املايل املتعلق بح�صة �شركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م) فـي اتفاقية
متديد وتوحيد اتفاقية حق االمتياز،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
�إجازة تنازل حكومة �سلطنة عمان عن كامل حقوقها ،والتزاماتها املت�صلة بح�صة م�شاركتها
فـي اتفاقية متديد وتوحيد اتفاقية حق االمتياز امل�شار �إليها �إىل �شركة تنمية طاقة عمان
(�ش.م.ع.م) ،بحيث ت�صبح احل�ص�ص النهائية لأطراف االتفاقية على النحو الآتي:
(� )%60ستون فـي املائة ل�شركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م).
(� )%40أربعون فـي املائة ل�شركة برايفت �أويل هولدينج عمان املحدودة.
املــادة الثانيـــة
�إجازة تنازل حكومة �سلطنة عمان عن كامل حقوقها ،والتزاماتها املت�صلة بح�صتها فـي
اتفاقية ال�شركاء امل�شار �إليها �إىل �شركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م) ،بحيث ت�صبح
احل�ص�ص النهائية لل�شركاء فـي �شركة تنمية نفط عمان (�ش.م.م) على النحو الآتي:
(� )%60ستون فـي املائة ل�شركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م).
(� )%34أربعة وثالثون فـي املائة ل�شركة �شل برتوليم كومباين ليمتد.
(� )%4أربعة فـي املائة ل�شركة توتال �إ�س �إي.
( )%2اثنان فـي املائة ل�شركة بي تي تي �أي بي عمان �إي اند بي كوربوري�شن.
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املــادة الثالثــــة
�إجازة تنازل حكومة �سلطنة عمان عن كامل حقوقها ،والتزاماتها فـي اتفاقية الت�شغيل
امل�شار �إليها �إىل �شركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م).
املــادة الرابعـــة
�إجازة الربوتوكول املايل امل�شار �إليه.
املــادة اخلام�ســة
ت�صبح �أي تعديالت م�ستقبلية للربوتوكول املايل امل�شار �إليه نافذة وفقا ل�شروطه ،ومبوافقة
الأطراف املعنية.
املــادة ال�ساد�ســة
ت�سري ن�صو�ص الربوتوكول املايل امل�شار �إليه بغ�ض النظر عن �أي �أحكام خمالفة فـي قوانني
�أو لوائح �أو توجيهات �سارية فـي �سلطنة عمان.
املــادة ال�سابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي  12 :من رجــــــــــــب �سنـة 1442هـ
املـوافــــق  24 :من فبـرايـــــــر �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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وزارة التجــارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري
رقـــم 2021/30
باعتبار موا�صفتني قيا�سيتني متعلقتني
بالدهانات والورني�شات موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة
ا�ستنادا �إلى املر�ســوم ال�سلطان ــي رق ــم  2020/97بتعديل م�سمى وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة
�إلى وزارة التجــارة وال�صناع ــة وترويــج اال�ستثمــار وحتدي ــد اخت�صا�صاته ــا واعتم ــاد هيكله ــا
التنظيمي،
و�إلى القرار الوزاري رقم  90/89ب�ش�أن العمل مبوا�صفات قيا�سية عمانية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفتان القيا�سيتان الآتيتان موا�صفات قيا�سية عمانية ملزمة:
 ) OS 197/2021 ( - 1املوا�صفة القيا�سية اخلا�صة بالدهانات والورني�شات  -الدهانات
امل�ستحلبة للأ�سطح الداخلية واخلارجية.
 ) OS 240/2021 ( - 2املوا�صفة القيا�سية اخلا�صة بالدهانات والورني�شات  -دهانات
الألكيد الالمعة و�شبه الالمعة للأعمال الداخلية واخلارجية.
املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز (� )١٠٠٠ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذا
القرار ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.
املــادة الثالثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  90/89امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض
مع �أحكامه.
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد ( )٩٠ت�سعني يوما من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  6 :من رجــــب 1442هـ
املـوافــــق  18 :من فبراير 2021م

قيــ�س بن حممـــد بـن مو�ســى اليو�ســـف
وزيـر التجـارة وال�صناع ــة وترويج اال�ستثمار
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقــم 2021/23
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية
ا�ستنادا �إىل قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2017/22
و�إىل القرار الوزاري رقم  97/37ب�ش�أن �إن�شاء العيادات البيطرية اخلا�صة،
و�إىل القرار الوزاري رقم  98/33ب�ش�أن �ش ــروط مزاول ــة مه ــنة الطب البيطري والأعمال
امل�ساعدة لها،
و�إىل ق ــرار جلنـ ــة التع ــاون الزراع ــي ل ــدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باعتماد
الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية فـي اجتماعها الثاين والع�شرين (يونيو،)2011/
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
عل ــى املخاطبــني ب�أحكام هذه الالئحة توفـيق �أو�ضاعهم طبقا لأحكامها خالل مدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها.
املــادة الثالثــــة
ي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل بالالئحة املرفقة �إىل حني انتهاء مدتها،
ويتم جتديدها وفقا لأحكام هذه الالئحة.
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املــادة الرابعـــة
يلغى القراران الوزاريان رقما  97/37و 98/33امل�شار �إليهما ،كما يلغى كل ما يخالف
الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صدر فـي 1442 / 7 / 10 :هـ
املوافــــق 2021 / 2 / 22 :م
د � .سعــــود بن حمـــود بن �أحمــد احلب�ســـــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية
الف�صــل الأول
تعاريــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية امل�شار �إليه ،كما يكون للكلمات والعبارات
الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
القانـــون:
قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية.
الــوزارة:
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه.
الوزيــر:
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه.
اللجنــة:
جلنة الرتاخي�ص الطبيــة البيطريــة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )22من القانون.
الف�صــل الثانــي
تنظيــم مهنــة الطــب البيطــري
املــادة ( ) 2
 - 1يق ــدم طل ــب احل ــ�صــول علــى ترخي ـ ــ�ص مزاولـ ــة مهنـ ــة الطب البيطري �إىل الوزارة
على النموذج املعد لذلك ،مرفقا به امل�ستندات الآتية:
�أ � -شهادة البكالوريو�س فـي الطب البيطري� ،أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات
املعرتف بها.
ب  -خربة عملية بعد احل�صول على امل�ؤهل العلمي ال تقل مدتها عن ( )5خم�س �سنوات
لغري مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
-26-
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ج  -ترخي�ص مزاولة مهنة الطب البيطري بالن�سبة لغري مواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية �سواء فـي بلده �أو �أي بلد �آخر.
د � -صحيفة احلالة اجلنائية �سارية املفعول.
هـ � -صــورة مــن جــواز ال�ســفر �أو البطاقــة ال�شــخ�صية �ســارية املفعــول.
و � -صورتان �شخ�صيتان.
 - 2يجب �أن تكون امل�ستندات والوثائق املرفقة بطلب احل�صول علــى الرتخي�ص معتمــدة،
وم�صدقــا عليهــا ،مع مراعاة �أن يكــون تقديــم الطلب لغري مواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية بوا�سطة املرخ�ص له ب�إن�شاء من�ش�أة بيطرية.
املــادة ( ) 3
 - 1يقــدم طلــب احل�صــول علــى ترخيــ�ص مزاولــة املهــن الطبيــة البيطرية امل�ساعدة �إىل
الوزارة على النموذج املعد لذلك ،مرفقا به امل�ستندات الآتية:
�أ � -شهادة الدبلوم فـي الطب البيطري� ،أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات �أو املعاهد
املعرتف بها.
ب  -خربة عملية بعد احل�صول على امل�ؤهل العلمي ال تقل مدتها عن ( )3ثالث �سنوات
لغري مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ج � -صحيفة احلالة اجلنائية �سارية املفعول.
د � -صورة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية �سارية املفعول.
هـ � -صورتان �شخ�صيتان.
 - 2يجب �أن تكون امل�ستندات والوثائق املرفقة بطلب احل�صول على الرتخي�ص معتمدة،
وم�صدقا عليهــا ،مع مراعاة �أن يكــون تقديــم الطلــب لغيــر مواطنــي دول جملــ�س
التعــاون لدول اخلليج العربية بوا�ســطة املرخــ�ص لــه ب�إن�شــاء من�ش ـ�أة بيطريــة.
املــادة ( ) 4
تتولــى اللجنة فحــ�ص ودرا�سة الطلبات امل�شــار �إليهــا فـي املــادتني ( )3 ، 2مــن هــذه الالئحــة،
وذلك علــى النحــو الآتي:
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� - 1إذا انتهت اللجنة �إىل �صحة الطلب اخلا�ص مبواطني دول جملــ�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،تخطر الوزارة مبوافقتها على �إ�صدار ترخي�ص مزاولة املهنة.
� - 2إذا انتهت اللجنة �إىل �صحة الطلب اخلا�ص بغري مواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،حددت موعدا لإجراء اختبار حتريري ومقابلة �شخ�صية
ملقدم الطلب ،ف�إذا اجتازهما تخطر اللجنة الوزارة مبوافقتها على �إ�صدار ترخي�ص
مزاولة املهنة ،و�إذا مل يجتزهما ،ف�إنه يجوز �إعادة االختبار واملقابلة ال�شخ�صية بعد
(� )2أ�سبوعني من موعد االختبار ال�سابق.
املــادة ( ) 5
متنــح الوزارة تراخيــ�ص مزاولــة مهنــة الطــب البيطــري واملهــن الطبية البيطرية امل�ســاعدة
بعد �سداد الر�سوم املقررة ،وذلك ح�ســب الفئــات الآتية:
 - 1ترخيــ�ص ملزاولة مهنة الطب البيطري �أو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة
ملواطنــي دول جملــ�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ملدة ( )5خمــ�س �ســنوات.
 - 2ترخيــ�ص ملزاولة مهنة الطــب البيط ــري �أو امله ــن الطبي ــة البيطري ــة امل�ساع ــدة
فـي القطاع احلكومي لغري مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ملدة ( )5خم�س �سنوات.
 - 3ترخي ــ�ص ملزاول ــة مهن ــة الط ــب البيط ــري �أو امله ــن الطبــية البيطرية امل�ساعدة
فـي القطاع اخلا�ص لغري مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ملدة
(� )1سنة.
 - 4ترخي�ص ا�ستثنائي للأطباء البيطريني اال�ست�شاريني الزائرين وفق الإجراءات
املعمول بها.
وفـي جميع الأحوال يجدد الرتخي�ص وفقا لل�شروط والإجراءات املقررة للح�صول عليه.
املــادة ( ) 6
ين�ش ـ أ� فـي الوزارة �ســجل تقيــد فـيه �أ�ســماء املرخــ�ص لهــم مبزاولــة مهنة الطب البيطري
واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة ،على �أن يبني فـي ال�سجل رقم وتاريخ القيد ،وبيان
بال�شهادة العلمية ،وتاريــخ احل�صول عليهــا ،واجلهــة ال�صــادرة منهــا ،وعنــوان ومــكان
الإقامــة ،وا�ســم ومكان املن�ش ـ�أة البيطريــة التــي يعمــل بها املرخ�ص له.
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املــادة ( ) 7
يت�ضمن ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )6من هذه الالئحة الآتي:
� - 1ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي العيــادات وامل�ست�ش ـفـيات البيطريــة.
� - 2ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي املختبــرات البيطريــة واملكاتــب العلميــة
اال�ست�شــارية البيطريــة.
� - 3ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي املراكــز الدرا�ســية والبحثيــة واجلامعــات
واملعاهــد.
� - 4س ـجـ ــل الأطب ـ ــاء البيطريي ـ ــن العامليـ ــن فـي جمــال ال�صحــة العامــة ،وت�شــمل
امل�ســالخ.
� - 5سجل الأطباء البيطريني العاملني فـي مزارع الإنتاج احليواين.
� - 6ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي ال�صيدليــات البيطريــة� ،أو امل�ســتودعات
الدوائيــة البيطريــة� ،أو �شــركات امل�ســتح�ضرات البيطريــة ،وم�ؤ�س�ســات �إنتــاج
وتــداول امل�ســتح�ضرات البيطريــة ،والعامليــن فـي جمــال الدعايــة وترويــج
امل�ســتح�ضرات البيطريــة.
� - 7سجل مزاويل املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة.
املــادة ( ) 8
يجوز للمرخ�ص لهم مبزاولة مهنة الطب البيطري واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة
العاملني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية مزاولة املهنــة فـ ــي ه ــذه اجله ــات ومزاولته ــا
فـي القطاع اخلا�ص ،وذلك وفقا لل�شــروط الآتية:
� - 1أن يكون املرخ�ص له من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
� - 2أن تكون مزاولة املهنة فـي غري مواعيد العمل الر�سمية ،و�أوقات العمل الإ�ضافـية.
� - 3أال تتعار�ض مزاولة املهنة مع �أداء واجبات العمل احلكومي� ،أو ت�ضر مب�ستوى
الأداء� ،أو ب�سري العمل.
� - 4أن يح�صــل املرخ�ص له قبــل مزاولــة املهنــة علــى موافقــة كتابيــة مــن جهــة عملــه
احلكومية التابــع لهــا.
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املــادة ( ) 9
دون الإخالل بحكم املادة ( )8من هذه الالئحة ،ال يجــوز للمرخ�ص لهم مبزاولة مهنة
الطب البيطري واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة من غري مواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية مزاولة املهنة فـي �أكرث من من�ش�أة بيطرية ،كما ال يجوز اجلمع بني
هذه املهنة و�أي مهنة �أخرى.
املــادة ( ) 10
يجــوز للمرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب البيطري القيام بالأعمال الآتية:
� - 1إجراء املمار�سات الوقائية للحيوانات من الأمرا�ض.
� - 2إجــراء املمار�ســات التــي مــن �ش ـ�أنها الت�شــخي�ص ال�ســريري واملخبــري لأمــرا�ض
احليوانــات.
� - 3إجراء املمار�سات العالجية للحيوانات املري�ضة.
� - 4إجراء العمليات اجلراحية للحيوانات.
� - 5إجراء عمليات الوالدة الطبيعية والقي�صرية للحيوانات.
 - 6الرعاية التنا�سلية والتلقيح اال�صطناعي ونقل الأجنة للحيوانات.
 - 7الإ�شراف ال�صحي البيطري على �إنتاج وحفظ وتقييم وا�ستخدام ال�ســائل املنــوي
وم�ســتلزماته.
� - 8إ�صدار التقارير وال�شهادات الطبية البيطرية وفقا للأ�صول واملعايري املهنية.
 - 9القيام ب�أعمال الدعاية والإدارة الفنية فـي املكاتب العلمية للأدوية البيطرية.
 - 10الإ�شراف ال�صحي البيطري على �أ�سواق وحمالت بيع وعر�ض احليوانــات وحدائــق
احليوانــات واملحميــات الطبيعيــة ومراكــز البحــوث العلميــة.
 - 11الإ�شـ ــراف ال�صحـ ــي البيطـ ــري علـ ــى م�صانـ ـ ــع املنتجــات احليواني ـ ــة كاللح ـ ــوم
والألبــان ،والأعــالف.
� - 12إدارة ال�صيدليات البيطرية و�شركات وم�صانع وم�ستودعات الأدوية البيطريــة
وامل�ســتح�ضرات البيولوجيــة البيطريــة والعمــل بهــا فـي التح�ضيــر والت�صنيــع
ودرا�ســة الأدويــة وحتديــد طــرق ا�ســتخداماتها وا�ســتطباباتها وتداولها.
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� - 13إدارة املختربات البيطرية والعمل فـيها.
 - 14فح�ص اللحوم واملنتجات احليوانية والإ�شراف والتفتي�ش ال�صحي على �أماكن بيع
وتداول وتقدمي املنتجات احليوانية.
 - 15تقدمي اخلربة وامل�شورة والر�أي الفني �أمام املحاكم الق�ضائية.
 - 16القيام ب�أعمال احلجر البيطري.
 - 17القيام ب�أعمال الطب ال�شرعي البيطري.
 - 18تقدمي اخلربة وامل�شورة للم�شاريع ذات العالقة بالرثوة احليوانية.
 - 19القيام ب�أعمال الرقابة ال�صحية و�ش�ؤون ال�صحة العامة على املن�ش�آت البيطرية.
� - 20إن�شاء العيادات البيطرية ومكاتب لال�ست�شارات الطبية البيطرية واخلدمــات
البيطريــة وامل�ست�ش ـفـيات واملختبــرات البيطريــة بالن�سب ــة ملواطن ــي دول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية.
 - 21الإ�شراف ال�صحي البيطري على مزارع تربية احليوانات والطيور احلية والأحياء
املائية.
 - 22امل�شــاركة فـي و�ضــع املوا�صفــات القيا�ســية املتعلقــة باملنتجــات والأعــالف احليوانيــة.
 - 23القيام بالبحوث العلمية املتعلقة بال�صحة احليوانية.
 - 24تقدمي التوعية والإر�شاد ملربي الرثوة احليوانية.
 - 25القيام ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش على املن�ش�آت البيطرية بناء على طلب الوزارة.
 - 26امل�شاركة فـي و�ضع اخلطط والربامج واال�سرتاتيجيات املتعلقة بالرثوة احليوانية.
املــادة ( ) 11
يتوىل املرخ�ص له مبزاولة املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة حتت �إ�شراف وم�س�ؤولية
الطبيب البيطري القيام بالأعمال الآتية:
 - 1جمــع العينــات الالزمــة للت�شــخي�ص وفح�صهــا وحفظهــا �إلـ ــى �أن يت ـ ــم حتليلهـ ــا
فـي املختبــر وفــق تعليمــات الطبيــب البيطــري.
 - 2حت�صيــن احليوانــات و�إعطــاء العالجــات ح�ســب توجيهــات الطبيــب البيطــري.
 - 3امل�ساعدة فـي ت�شريح اجلثث و�أخذ العينات وحت�ضريها للفح�ص املخربي.
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 - 4حت�ضري ال�شرائح املخربية وجتهيزها.
 - 5ت�شغيل الأجهزة املخربية و�صيانتها وتطهريها وتعقيمها.
 - 6امل�شاركة فـي تنفـيذ �أعمال العزل واحلجر البيطري.
 - 7الإ�شراف على ترتيب وحفظ الأدوية باملن�ش�أة البيطرية.
 - 8تنظيف وتعقيم املعدات والأدوات البيطرية.
� - 9إعداد وجتهيز غرف العمليات.
 - 10م�سك ال�سجالت اخلا�صة ب�أعمال املن�ش�آت البيطرية.
 - 11القيام ب�أعمال الت�ضميد البيطري ،و�أعمال التلقيح اال�صطناعي للحيوانات.
 - 12التفتيــ�ش والفحــ�ص ال�صحــي علــى املنتجــات احليوانيــة.
 - 13رعايــة احليوان ـ ــات والطي ـ ــور املحج ـ ــوزة ف ــي املن�شـ ـ ـ�أة البيطري ـ ــة التـ ــي حتتفـ ــظ
�أو حتتجــز �أو ت�ســتولد �أو تربـى �أو تذبــح �أو تعالــج فـيها احليوانــات.
� - 14أي �أعم ــال أ�خ ــرى يكلفه بها الطبيب البيطري فـي جمال الأعمال امل�ساعدة ملهنة
الطب البيطري.
الف�صـــل الثالــث
املن�شــ�آت البيطريــة
املــادة ( ) 12
يقدم طلــب �إقامة املن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة �إلــى الوزارة وفقا لل�شــروط الآتية:
� - 1أن يكون طالب الرتخي�ص مواطنا من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية� ،أو م�ستثمرا �أجنبيا ،وال يقل عمره عن ( )18ثماين ع�شرة �سنة.
� - 2أن يكون املدير الفني امل�س�ؤول عن املن�ش�أة طبيبا بيطريا مرخ�صا له من قبل
الوزارة� ،أو �صيدالنيا فـي حالة ال�صيدليات البيطرية �أو املن�ش ـ�آت ذات العالقــة
بتــداول �أو ت�صنيــع �أو جتهيــز �أو حت�ضيــر الأدويــة البيطريــة.
� - 3أن تتوافر فـي املن�ش�أة البيطرية ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )13من هذه
الالئحة.
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املــادة ( ) 13
ي�شرتط لإقامة املن�ش�آت البيطرية الآتي:
�أوال :العيادات البيطرية وامل�ست�شفـيات البيطرية:
� - 1أن يكون موقع العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري فـي مكان منا�سب.
� - 2أن تكون م�ساحة الأر�ض املقامة عليها العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري
منا�سبة.
� - 3أن تكون �أر�ضية العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري مغطاة ببالط �أو مبادة
غري م�سامية ي�سهل تنظيفها وتعقيمها.
� - 4أن يكتب ا�سم العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري على واجهة مبناها فـي لوحة
ظاهرة ب�أحرف كبرية باللغة العربية ،وجتوز كتابته �أي�ضا باللغة الإجنليزية.
� - 5أن تتوفر فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري غرفــة جمهــزة لإجراء
العمليــات اجلراحيــة والتوليــد ومــكان خــا�ص لعــالج احليــوان.
� - 6أن تتوفر فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري غرفة مكيفة حلفظ
الأدوية البيطرية واملواد امل�ستعملة فـي العالج.
� - 7أن تتوفر فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري ثالجــة منا�ســبة حلفــظ
الأدويــة التــي حتتــاج �إلــى تربيــد ( 8-2درجة مئوية) ،وثالجة �أخرى (�أقل من
درجة ال�صفر املئوي) فـي حالة وجود �أدوية حتتاج �إىل تربيد �شديد االنخفا�ض
(مواد بيولوجية) ،على �أن يزود كل منهما مبنظم للحرارة ،وم�ؤ�شر للت�شغيل.
� - 8أن تتوفر فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري خدمات املياه وال�صرف
ال�صحي والكهرباء وو�سائل �إطفاء احلريق.
� - 9أن تتوفر فـي العيادة �أو امل�ست�شفى البيطري الأجهزة الطبية واملعدات الالزمة.
� - 10أن يوجد بالعيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري مكان حلفظ ال�سجالت
والتقارير الطبية.
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 - 11و�ضع الأدوية التالفة �أو املنتهية ال�صالحية فـي �صناديق مغلقة مكتــوب عليهــا
مــن اخلــارج مــا يفـيد ذلــك باللغتيــن :العربيــة ،والإجنليزيــة ،مــع �إر�ســال ك�شــف
بهـ ــا ك ــل ( )3ثالثـ ــة �أ�ش ـه ــر عل ــى الأكثــر �إلــى الوزارة مع التخل�ص الآمن منها
عن طريق جهة متخ�ص�صة واالحتفاظ مب�ستندات عملية الإتالف.
 - 12وي�شرتط بالن�سبة للم�ست�شفـيات البيطرية �إ�ضافة �إىل ال�شروط ال�سابقة الآتي:
أ�  -وجود غرف لإيواء احليوانات طوال فرتة اال�ست�شفاء.
ب  -وجود خمترب جمهز لإجراء التحاليل املعملية.
ج  -وجــود غرفــة جمهــزة ملعاينــة احليوانات بالأ�شــعة ال�ســينية� ،أو الأ�شــعة
املقطعيــة �أو املوجــات ال�صوتيــة� ،أو املنظــار.
د  -وجود مكان لعزل احليوانات امل�صابة ب�أحد الأمرا�ض املعدية� ،أو امل�شتبه
ب�إ�صابتها.
هـ  -وجود غرفة ال�ستقبال احليوانات املري�ضة ،وفح�صها.
و  -وجود غرف جمهزة ملبيت الطبيب البيطري� ،أو امل�ساعد البيطري املناوب.
ز  -وجود غرفة خم�ص�صة لتخزين �أعالف احليوانات و�أدواتها.
ح  -وجود مغا�سل لتنظيف احليوانات.
ط  -وجود حمرقة للتخل�ص من النفايات �صديقة للبيئة� ،أو التعاقد مع �شركة
متخ�ص�صة للتخل�ص من النفايات.
ثانيا :ال�صيدليات البيطرية:
� - 1شروط خا�صة مبوقع ومبنى ال�صيدلية البيطرية:
أ� � -أن يكتب ا�سم ال�صيدلية البيطرية على واجهة مبناها فـي لوحة ظاهرة
ب�أحــرف كبيــرة باللغــة العربيــة ،وجتــوز كتابــته �أي�ضــا باللغــة الإجنليزيــة.
ب � -أن تقع فـي الدور الأر�ضي من املبنى �شريطة �أال تكون منخف�ضة عن م�ستوى
املنطقة املحيطة بها وعن م�ستوى ال�شارع العام.
ج � -أال تقل م�ساحتها الداخلية عن ( )25خم�سة وع�شرين مرتا مربعا.
د � -أن تكــون واجهتهــا الرئي�ســية مــن الزجــاج مــع ا�ســتعمال �ســتائر حتجــب
�أ�شــعة ال�شــم�س ،ومطلــة علــى الطريــق.
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هـ � -أن يكــون البنــاء وال�ســقف مــن اخلر�ســانة امل�ســلحة �أو مــن مــادة مماثلــة
غيــر قابلــة لالحتــراق ح�ســب �شــروط ال�ســالمة التــي تقررهــا الإدارة
العامــة للدفــاع املدنــي.
و � -أن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة لتو�صيــل امليــاه النقيــة وال�صرف ال�صحي
والكهرباء.
ز � -أن تغطى الأر�ضية بنوع جيد ملحوم الفوا�صل �سواء من البالط �أو الرخام
الطبيعي �أو ال�صناعي.
ح � -أن تدهــن اجلــدران والأ�ســقف مــن الداخــل بطــالء الزيــت� ،أو مــا مياثلــه
علــى �أن يعــاد الدهــان كلمــا دعــت ال�ضــرورة �إىل ذلك.
ط � -أن يكــون كل مــن الطــالء والإ�ضــاءة والتكييــف والتهويــة بحالــة جيــدة،
علــى �أال تزيــد درجــة احلــرارة فـي الداخــل علــى (� )24أربع وع�شرين درجــة
مئويــة مــع �ضــرورة وجــود جهــاز لقيــا�س درجــة احلــرارة.
ي � -أن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة للإطفــاء ح�ســب تعليمــات الأمــن وال�ســالمة
مــن الإدارة العامــة للدفــاع املدنــي ،وكذلــك توفـري وعــاء منا�ســب مغلــق
خــا�ص باملخلفــات.
ك � -أن تو�ضع الدواليب والواجهات الزجاجية حلفظ الأدوية واملواد ال�سامة
طبقا للتعليمات املدونة عليها� ،أو املرافقة لها ،ووفقا لد�ســتور الأدويــة
العاملــي املعتــرف به ،ب�شــكل يكفــل حمايتهــا من التلف والتلوث.
ل � -أن يكون اجلزء املخ�ص�ص لتجهيز بع�ض امل�ستح�ضرات الطبية  -فـي حالة
وجوده  -منف�صال متاما عن اجلزء املخ�ص�ص للبيع ،وعليه الفتة تفـيد
ذلك باللغتني :العربية ،والإجنليزية ،على �أن يتم توفـري املعدات والأجهزة
احلديثة الالزمة للتح�ضري.
� - 2شروط فنية يجب توافرها فـي ال�صيدلية البيطرية:
أ� � -أن يخ�صــ�ص دوالب حمكــم الإغــالق حلفــظ ال�ســموم ودوالب �آخــر حمكــم
الإغــالق حلفــظ الأدويــة احلاويــة علــى مــواد خمــدرة �أو مــواد ذات م ؤ�ثــرات
عقليــة ،ونف�ســية ،علــى �أن يكــون كل منهمــا غيــر ظاهــر للجمهــور.
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ب � -أن توجـ ــد ثالجـ ـ ــة منا�س ـبـ ــة حلفـ ـ ــظ الأدويـ ــة التـ ــي حتتــاج �إلــى تربيــد
( 8-2درجة مئوية) ،وثالجة �أخرى (�أقل من درجة ال�صفر املئوي) فـي
حالة وجود �أدوية حتتاج �إىل تربيد �شديد االنخفا�ض (مواد بيولوجية)،
على �أن يزود كل منهما مبنظم للحرارة ،وم�ؤ�شر للت�شغيل.
ج  -و�ضــع املعرو�ضــات ب�شــكل مرتــب ح�ســب النظــم ال�صيدالنيــة املعمــول بهــا.
د  -حف ــظ املب ــيدات احل�شري ــة ب�أنواعها املختلفة فـي مكان �أو دوالب منف�صل له
تهوية خارجية.
هـ  -و�ضــع الأدوي ــة التالفة �أو املنتهية ال�صالحية فـي �صناديق مغلقة مكتــوب
عليهــا مــن اخلــارج مــا يفـيد ذلــك باللغتيــن :العربيــة ،والإجنليزيــة،
مــع �إر�ســال ك�شــف بهــا كل ( )3ثالثــة �أ�شــهر علــى الأكثــر �إلــى الوزارة مع
التخل�ص الآمن منها عن طريق جهة متخ�ص�صة واالحتفاظ مب�ستندات
عملية الإتالف.
و  -و�ض ــع الرتخي ــ�ص اخلا�ص بال�صيدلية والطبيب البيطري �أو ال�صيدالين
امل�س�ؤول عنها فـي مكان ظاهر فـي ال�صيدلية.
ثالثا :املختربات البيطرية:
� - 1أن يتم تقدمي الطلب �إىل الوزارة يبني فـيه الآتي:
أ�  -موقع املخترب البيطري.
ب  -ت�صميم هند�سي ملبنى املخترب البيطري.
ج  -بيان عن الطاقم الفني الذي �سيعمل فـي املخترب البيطري.
د  -امل�س ـب ــبات املر�ضي ـ ــة الت ـ ــي �ســيتعام ــل معهــا املخترب البيطري (بكترييــا،
فـريو�ســات ،طفـيليــات .).....
هـ  -الأجهزة التي �سيتم ا�ستخدامها للفح�ص.
و � -إجراءات وطرق الفح�ص امل�ستخدمة فـي املخترب البيطري.
� - 2شروط فنية يجب توافرها فـي املخترب البيطري:
أ�  -ال�شروط املتعلقة باملبنى واملوقع:
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� - 1أن يكــون املوقــع بعيــدا عــن �أي م�صــدر ي�شــكل خطــرا لن�شــوب حريــق.
� - 2أن يك ـ ــون مكـ ــان العم ــل منف�ص ــال ع ــن الن�ش ـ ــاطات الأخـ ــرى (الإدارة،
اال�ســتقبال .)......
� - 3أن يكون البناء وال�سقف من اخلر�سانة امل�سلحة� ،أو من مادة مماثلــة غيــر
قابلــة لالحتــراق ح�ســب �شــروط ال�ســالمة التــي تقررهــا الإدارة العامــة
للدفــاع املدنــي.
� - 4أن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة لتو�صيــل املياه النقية والكهرباء ،و�أن يكــون
ال�صــرف ال�صحــي مبخــرج منف�صــل عــن خمــرج ال�صــرف ال�صحــي للبنايــة.
� - 5أن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة للإطفــاء ح�ســب تعليمــات الأمــن وال�ســالمة
مــن الإدارة العامــة للدفــاع املدنــي.
� - 6أن تغطى الأر�ضية واجلدران بنوع جيد ملحوم الفوا�صل �سواء من البالط
�أو الرخام الطبيعي �أو ال�صناعي و�سهلة التنظيف والتعقيم.
 - 7عدم �إمكانية دخول وخروج القوار�ض واحل�شرات.
 - 8توفر �أدوات تعقيم ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
 - 9توفر �إمكانية الإغالق املحكم للمبنى عند تنفـيذ التبخري.
 - 10وجود عزل هوائي مع جتديد هوائي داخلي م�ستمر.
 - 11تنقيــة الهــواء الداخــل واخلـ ــارج بوا�س ـط ــة مر�ش ـح ــات نوعي ـ ــة (،)HEPA
�أو ما يعادل ــها للمختب ــرات م ــن امل�ست ــوى الثان ــي والثالــث والرابــع مــن
احلمايــة احليويــة.
 - 12وجود نظام �آيل لإمدادات الهواء ،ومزود نظم �أمن للأعطال.
 - 13وجـ ــود أ�ف ــران حـ ــرق للتخل ــ�ص م ــن اجلثـ ــث والنفايـ ــات �صديق ــة للبيــئة،
�أو التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة للقيام بذلك.
ب  -ال�شروط املتعلقة بالتجهيزات:
 - 1وجود غرفة عازلة لعادم املحرقة من الفئة .3/2/1
� - 2أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل املخترب البيطري مبا�شرة.
� - 3أن يجهز املخترب البيطري من حيث احلماية احليوية طبقا للم�سببات
املر�ضية التي يتم التعامل معها.
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� - 4أن يكون خزان ال�صرف مزدوج اجلدران.
� - 5أال ت�ستخدم مالب�س املخترب البيطري الواقية خارج املخترب.
 - 6وجود موظف م�س�ؤول ملنع واحتواء �أي ت�سرب بيولوجي� ،أو �إ�شــعاعي.
� - 7إجــراء برنامــج تدريبــي للعامليــن فـي املخترب البيطري علــى االحتياجــات
واالحتياطــات املطلوبــة فـي املختبــر.
ج  -النظام الداخلي للمخترب البيطري:
 - 1وجود �إ�شارات حتذيرية عند حدود منطقة منع الت�سرب.
� - 2إمكانية الإغالق التام للمخترب البيطري.
 - 3عدم ال�سماح بالدخول لغري العاملني فـي املخترب البيطري.
 - 4تغييــر املالبــ�س عنــد الدخــول وا�ســتبدالها مبالبــ�س نظيفــة ت�ســتخدم
داخــل املختبــر البيطري فقــط.
 - 5خلع مالب�س املخترب البيطري عند اخلروج.
 - 6وجــود �ســجالت للت�ســجيل امل�ســتمر لكافــة العينــات والعمليــات واحلــوادث
التــي تتــم فـي املختبــر البيطري.
 - 7و�ضع الرتخي�ص اخلا�ص باملخترب البيطري والطبيب البيطري امل�س ـ�ؤول
فـي مــكان ظاهــر فـي املخترب البيطري.
 - 8عـ ــدم ال�ســماح بدخــول العامليــن الإدارييــن �إلــى مــكان العمــل �أو العكــ�س
�إال بعــد اتخــاذ الإجــراءات االحتياطيــة مــن التعقيــم والتنظيــف.
د  -طرق التداول والتعامل مع العينات:
 - 1وجــود �إر�شــادات بالتعليمــات ال�ضروريــة لتجهيــز العينــات قبــل �إر�ســالها
�إىل املختبــر البيطري.
� - 2أن يتــم فتــح العينــات بوا�ســطة الطاقــم املــدرب مــن العامليــن فـي املختبــر
البيطري.
� - 3أال يتم نقل �أي من العينات من خمترب مرخ�ص �إىل �آخر �إال بت�صريح كتابي
مف�صل �صادر من الوزارة.
� - 4ضــرورة وجــود موا�صفات قيا�ســية للإجــراءات العمليــة املنفــذة فـي جميــع
�أق�ســام املختبــر البيطري.
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هـ  -يجب �أن حتدد بالرتخي�ص ال�شروط الآتية:
� - 1شروط نقل امل�سببات املر�ضية والتخل�ص من عبواتها.
 - 2ا�سم املخت�ص الفني امل�س�ؤول عن املخترب البيطري.
� - 3شــروط التخلــ�ص مــن امل�ســببات املر�ضيــة واحليوانــات التــي �أجريــت عليهــا
االختبــارات بعــد االنتهــاء مــن العمــل.
� - 4شروط نقل امل�سببات املر�ضية من املخترب البيطري �إىل خمتربات �أخــرى.
 - 5ال�ش ــروط اخلا�ص ــة املتعلق ــة بامل�ستــوى املنا�ســب لإجــراءات من ــع الت�ســرب،
والطرق العملية للأمان البيولوجي.
املــادة ( ) 14
تتوىل اللجنة معاينة املوقع للت�أكد من توافر ال�شروط الالزمة لإقامة املن�ش�أة البيطرية
اخلا�صة ،ولها �إبداء مالحظاتها وتنبيه طالب الرتخي�ص �إىل ا�ستكمال ما مل يتوافر من
هذه ال�شروط.
املــادة ( ) 15
ت�صــدر الوزارة ترخيــ�صا للمن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة بعد �سداد الر�سوم املقررة ،ويكــون
ترخيــ�ص املن�ش�أة البيطرية ملدة (� )1سنة قابلة للتجديد ملدة مماثلة.
املــادة ( ) 16
يجــب �أن يتوفــر فـي املن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة قبــل ممار�ســة العمــل فـيهــا مــا ي أ�تــي:
 - 1وجود طبيب بيطري مرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب البيطري للم�ست�شفـيات
والعيادات واملختربات البيطرية� ،أو �صيدل ــي مرخــ�ص له مبزاول ــة املهن الطبية
البيطرية امل�ساعدة لل�صيدليات البيطري ــة ،وال�شركـ ــات ،وامل�صان ــع ،وم�ستودعات
امل�ستح�ضرات البيطرية.
 - 2وجود ترخي�ص للمن�ش�أة البيطرية اخلا�صة.
 - 3وجود جميع امل�ستلزمات الالزمة والكافـية لت�شغيل املن�ش�أة البيطرية.
 - 4وجود �سجالت وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة تقيد فـيهــا البيانــات اخلا�صــة
ب�أعمــال املن�ش ـ�أة البيطريــة.
-39-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

الف�صـــل الرابـــع
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 17
يكون للجنة النظــر فـي املخالفــات التــي تقــع من املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة الطب
البيطري واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة فـي امل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة،
و�ضبــط مــا يقــع مــن خمالفــات فـي املن�ش ـ�آت البيطريــة اخلا�صــة ،ولهــا �أن توقــع �أحــد
اجلــزاءات الآتيــة:
 - 1الإنذار.
 - 2الإيقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة.
� - 3إلغاء ترخي�ص مزاولة مهنة الطب البيطري� ،أو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة،
و�شطب القيد من ال�سجل.
ويعلن املخالف بقرار اللجنة ،ويجوز له التظلم من القرار �إىل الوزير خالل (� )60ستني
يومـ ــا م ــن تاري ــخ �إخط ــاره ب ــه ،وعل ــى الوزي ــر الب ــت فـ ــي التظل ــم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا للتظلم.
املــادة ( ) 18
يجوز للجنة �ســحب ترخيــ�ص املن�ش ـ�أة البيطريــة وذلك فـي احلــاالت الآتــية:
 - 1تغييــر موقــع املن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة� ،أو تعديــل �شــروط �إن�شــائها بــدون
موافقــة كتابية من الوزارة.
 - 2تخزيــن �أو بيــع الأدويــة فـي العيــادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطــري باملخالفــة
لأحكام القانون واللوائــح والقــرارات ال�صــادرة تنفـيذا لــه.
 - 3ت�شــغيل املن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة فـيمــا عــدا ال�صيدليــات البيطريــة بــدون
طبيــب بيطــري مرخــ�ص لــه �أو �صيدالنــي مرخ�ص له فـي حالة املن�ش�آت ذات
العالقة بتداول �أو ت�صنيــع �أو جتهيــز �أو حت�ضيــر الأدويــة البيطريــة.
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قــرار وزاري
رقــم 2021/25
بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم ،2004/45
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2008/107
و�إىل تو�صية اجلهة البيطرية املخت�صة فـي �ش�أن حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها
وم�شتقاتها وخملفاتها من بع�ض الدول،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها ،وم�شتقاتها وخملفاتها من جمهورية نيجرييا،
وجمهوريــة النيبــال ،وويل ــز فـي اململك ــة املتح ــدة ،واجلمهوريــة الإ�سالميــة الإيرانيــة،
وجمهورية اجلزائــر ،وواليتي ت�شاتي�سغــارا وجوجــارات فـي جمهوريــة الهنــد ،ومنطقتي
�أ�سرتاخان �أوبال�ست وكرا�سنودار كراي فـي جمهورية رو�سيا االحتادية ،وذلك حلني زوال
�سبب احلظر ،و�صدور قرار بهذا ال�ش�أن ،وت�ستثنى من ذلك املنتجات املعاملة حراريا وفقا
للقانون ال�صحي حليوانات الياب�سة ال�صادر من املنظمة العاملية ل�صحة احليوان (.)OIE
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيـذ هذا القرار ،كل فـي جمال اخت�صا�صه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريـخ �صدوره.
�صــدر فـي 1442 /7/11 :هـ
املـوافـــــق 2021 /2/ 23 :م
د� .سعـــــود بن حمــــود بن �أحمـد احلب�ســــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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قــرار وزاري
رقــم 2021/26
برفع حظر ا�سترياد الطيور احلية عن والية كارناتاكا فـي جمهورية الهند
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم ،2004/45
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقـم ،2008/107
و�إلى القرار الـوزاري رقم  2016/352بحظر ا�سترياد الطيـور احلية من بع�ض الدول،
و�إلى تو�صية اجلهة البيطرية املخت�صة بزوال �سبب حظر ا�سترياد الطيور احلية عن والية
كارناتاكا فـي جمهورية الهند،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرفع حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�شتقاتها ومخلفاتها عن والية كارناتاكا
فـي جمهورية الهند ،الوارد فـي القرار الوزاري رقم  2016/352امل�شار �إليه.
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيـذ هذا القرار ،كل فـي جمال اخت�صا�صه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريـخ �صدوره.
�صــدر فـي 1442/7/11 :هـ
املـوافـــــق 2021/2/ 23 :م
د� .سعـــــود بن حمــــود بن �أحمـد احلب�ســــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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الهيئة العامة ل�سوق املال
قــرار
رقــم 2021/27
ب�إ�صدار الئحة ال�شركات امل�ساهمة العامة
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/80
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/82بت�أ�سي�س �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع،
و�إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/18
و�إىل القرار الوزاري رقم  2002/137ب�ش�أن قواعد و�شروط انتخاب �أع�ضاء جمال�س �إدارة
�شركات امل�ساهمة العامة والأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولياتهم،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2002/156ب�إجراءات و�أحكام التنازل عن حق الأف�ضلية فـي االكتتاب
فـي �أ�سهم الزيادة فـي ر�أ�سمال �شركات امل�ساهمة العامة،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ،2009/1
و�إىل الئحة �ضوابط اعتماد مراقبي احل�سابات ال�صادرة بالقرار رقم ،2018/8
و�إىل القرار رقم  2018/10ب�ش�أن �ضوابط ت�شكيل جلنة التدقيق وتعيني املراقب الداخلي
وامل�ست�شار القانوين فـي �شركات امل�ساهمة العامة،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،
و�إىل موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة ال�شركات امل�ساهمة العامة ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال القرارات والنماذج والتعليمات
الالزمة لتنفـيذ �أحكام الالئحة املرفقة ،و�إىل �أن ت�صدر ي�ستمر العمل بالقرارات والنماذج
والتعليمات املعمول بها فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه
والالئحة املرفقة.
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املــادة الثالثــــة
تلغى القرارات �أرقام  ،2002/137و ،2002/156و ،2018/8و 2018/10امل�شار �إليها ،كما يلغى
كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره ،فـيما
عدا الأحكـ ــام اخلا�صـ ــة باعتمـ ــاد املراق ــب الداخل ــي ،وامل�ست�شــار القانونــي ،فـيعمل بها بعد
انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
�صدر فـي  13 :من رجـــــــــــــــب 1442هـ
املوافــــق  25 :من فربايــــــــــــر 2021م
�سلطــان بن �سالــم بن �سعيـد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ـ ــر املاليـ ـ ـ ـ ــة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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الئحة ال�شركات امل�ساهمة العامة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون ال�شركات التجارية ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين
كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - 1القانــون:
قانون ال�شركات التجارية.
 - 2ال�ســوق:
�سوق م�سقط للأوراق املالية.
 - 3الرئي�س التنفـيذي:
الرئي�س التنفـيذي للهيئة.
 - 4ال�شركــة:
ال�شركة امل�ساهمة العامة.
 - 5جملــ�س الإدارة:
جمل�س �إدارة ال�شركة.
 - 6مديــر الإ�صدار:
�شركة من ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،واملرخ�ص لها من الهيئة
مبمار�سة ن�شاط �إدارة الإ�صدارات.
 - 7الطــرف ذو العالقــة:
ال�شخ�ص الذي يعد طرفا ذا عالقة فـي الأحوال املحددة فـي املبادئ املنظمة للحوكمة
التي ت�ضعها الهيئة.
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املــادة ( ) 2
يج ــب عل ــى اجله ــات املخاطبــة ب�أحكــام هــذه الالئحــة االحتفــاظ بالوثائق وامل�ستندات
وال�سجالت الورقية والإلكرتونية املتعلقة بالعمليات التي تقوم بها ملدة ( )10ع�شر �سنوات
من تاريخ انتهاء العملية.
املــادة ( ) 3
يجب �أن تكون جميع الوثائق وامل�ستندات واملحررات وال�سجالت التي تقدم �إىل الهيئة
مكتوبة باللغة العربية ،ويجوز �أن تكون مقرونة برتجمة باللغة الإجنليزية �أو ب�أي لغة
�أخرى حتددها الهيئة.
املــادة ( ) 4
�إذا �صادف �آخر يوم للوفاء ب�أي التزام وفقا لأحكام هذه الالئحة �إجازة ر�سمية ،امتد امليعاد
�إىل �أول يوم عمل بعدها.
املــادة ( ) 5
على جميع ال�شركات �إ�سناد مهمة توزيع الأرباح �إىل �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع.
الف�صـــل الثانــي
نظــام الن�شــر الإلكرتونــي
املــادة ( ) 6
على الهيئة و�ضع نظام للن�شر الإلكرتوين لن�شر البيانات واملعلومات التي يوجب القانون
ن�شرها.
ويتم الن�شر فـي هذا النظام من قبل ال�شركات ومدير الإ�صدار ومراقب احل�سابات بن�شر
هـ ــذه البيانـ ــات واملعلوم ــات ،وللهيئ ــة �إ�س ــناد مهمة و�ضع هذا النظام �إىل جهة �أخرى وفق
ما حتدده لها من ا�شرتاطات.
املــادة ( ) 7
تلتزم ال�شركات ومدير الإ�صدار ومراقب احل�سابات عند ا�ستخدام نظام الن�شر الإلكرتوين،
بالآتي:
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� - 1أن يتم ا�ستخدام النظام من قبل الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن الن�شر فـي ال�شركات
ومدير الإ�صدار ومراقب احل�سابات ،ويتم �صرف ا�سم امل�ستخدم والرقم ال�سري
لكل �شخ�ص حتدده ال�شركة �أو اجلهة على حدة ،وذلك بعد توقيعه على تعهد ي�ؤكد
مبوجبه اطالعه على �إجراءات ا�ستخدام النظام.
� - 2أن يتم و�ضع الآليات الفنية التي متنع �إ�ساءة ا�ستخدام النظام من قبل �أطراف
�آخرين.
 - 3مراجعة البيانات واملعلومات الواردة فـي النظام للت�أكد من ا�ستيفائها العنا�صر
ال�شكلية واملو�ضوعية قبل ن�شرها على موقعها فـي �شبكة املعلومات العاملية.
� - 4أي �ضوابط �أخرى ت�ضعها الهيئة �أو اجلهة املعنية الأخرى التي حتددها الهيئة.
املــادة ( ) 8
تكون ال�شركة �أو مدير الإ�صدار �أو مراقب احل�سابات م�س�ؤولني قانونا عن �صحة وكفاية
ودقة البيانات واملعلومات التي قامت ب�إر�سالها عرب نظام الن�شر الإلكرتوين والت�أكد من
تثبيتها بالنظام ،وعليها االحتفاظ ب�سجالت معتمدة تبني فـيها البيانات واملعلومات التي
مت �إر�سالها وتاريخ ووقت وا�سم ال�شخ�ص الذي قام ب�إر�سالها �أو تعديلها �أو �إلغائها ،على �أن
تكون هذه ال�سجالت متاحة لالطالع من قبل الهيئة �أو ال�سوق عند الطلب.
املــادة ( ) 9
ال يرتتب على �أي عطل فـي نظام الن�شر الإلكرتوين الإعفاء من امل�س�ؤولية القانونية عن
االلتزام مبواعيد الن�شر املقررة قانونا.
ويجب على ال�شركة �أو مدير الإ�صدار �أو مراقب احل�سابات عند حدوث العطل �أن تن�سق مع
الهيئة �أو اجلهة امل�س�ؤولة عن النظام ،وذلك للن�شر بالطريقة املنا�سبة.
الف�صـــل الثالـــث
الت�أ�سيـــ�س
املــادة ( ) 10
يقدم طلب ت�أ�سي�س ال�شركة من اللجنة الت�أ�سي�سية �إىل الهيئة مرفقا به الآتي:
 - 1ن�سخة من وثائق الت�أ�سي�س موقعة من جميع امل�ؤ�س�سني وفق النموذج الذي تعده
الهيئة.
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 - 2تقرير اخلبري املخت�ص بتقييم احل�صة العينية �إن وجدت.
 - 3موافقة اجلهات احلكومية على ترخي�ص ال�شركة التي تخ�ضع لها �إن وجدت.
 - 4قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية وتوقيعاتهم.
� - 5أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى ترى الهيئة �ضرورة تقدميها.
ويعد الطلب مكتمال بعد ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات والتعديالت التي تطلبها
الهيئة.
املــادة ( ) 11
ت�صدر الهيئة قرارها بت�أ�سي�س ال�شركة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي
الطلب م�ستوفـيا كافة الأوراق املطلوبة ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا للطلب.
ولأ�صحاب ال�ش�أن التظلم فـي حالة الرف�ض.
املــادة ( ) 12
تن�شر اللجنة الت�أ�سي�سية قرار الت�أ�سي�س فـي نظام الن�شر الإلكرتوين ،وفـي �صحيفة يومية
واحدة على الأقل �صادرة باللغة العربية ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أيام عمل
من تاريخ ت�سلم قرار الت�أ�سي�س.
الفـــرع الأول
�إ�صــدار الأ�سهــم فـــي االكتتــاب العــام
املــادة ( ) 13
على ال�شركة التي ترغب فـي �إ�صدار �أ�سهم فـي اكتتاب عام تعيني مدير �إ�صدار ،على �أال يكون
طرفا ذا عالقة بال�شركة ،ويكون املخول بالتعامل فـي هذا ال�ش�أن.
وتتحمل ال�شركة ومدير الإ�صدار امل�س�ؤولية عن املعلومات والبيانات والتحليالت التي
تت�ضمنها ن�شرة الإ�صدار.
ويجوز ملدير الإ�صدار �إ�سناد بع�ض مهامه �إىل جهة �أخرى مرخ�ص لها ب�إدارة الإ�صدارات
فـي ال�سلطنة دون �إخالل مب�س�ؤوليته �أمام ال�شركة والهيئة وامل�ستثمرين عن هذه املهام.
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املــادة ( ) 14
يقدم طلب املوافقة على ن�شرة الإ�صدار من مدير الإ�صدار �إىل الهيئة قبل ( )30ثالثني
يوما على الأقل من التاريخ املحدد لبدء االكتتاب موقعا عليه من قبل ال�شركة ومدير
الإ�صدار وامل�ست�شار القانوين واملتعهد بالتغطية بالن�سبة لل�شركة قيد الت�أ�سي�س ،على �أن
يت�ضمن الطلب امل�ستندات الآتية:
 - 1الإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر.
 - 2ن�شرة الإ�صدار باللغة العربية وفق النموذج الذي تعده الهيئة ،وترجمتها �إىل
اللغة الإجنليزية.
� - 3إعالن الإ�صدار باللغة العربية وفق النموذج الذي تعده الهيئة ،وترجمته �إىل
اللغة الإجنليزية.
 - 4طلب االكتتاب وفق النموذج الذي تعده الهيئة.
 - 5ما يفـيد قيام امل�ؤ�س�سني ب�إيداع قيمة م�ساهمتهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة بالن�سبة
لل�شركة قيد الت�أ�سي�س.
� - 6أي م�ستندات �أخرى ترى الهيئة �ضرورة تقدميها.
وال تبد�أ الهيئة فـي مراجعة ن�شرة الإ�صدار �إال بعد ا�ستكمال جميع امل�ستندات امل�شار �إليها.
املــادة ( ) 15
يتعني على مدير الإ�صدار بالتن�سيق مع ال�شركة ت�ضمني ن�شرة الإ�صدار جميع املعلومات
ال�ضرورية املتعلقة بها ،والتي متكن امل�ستثمر من اتخاذ قراره ،وفـي حالة عدم �إف�صاح
ال�شركة عن �أي من املعلومات الهامة حماية مل�صلحتها وم�صلحة امل�ستثمرين ،ف�إنه يجب
عليها الإ�شارة �إىل ذلك فـي الن�شرة ،مع بيان مربرات و�أ�سباب ذلك و�أثره.
ويجوز فـي هذه احلالة ن�شر �أو �إطالع اجلمهور على الن�شرة قبل اعتمادها �شريطة احل�صول
على موافقة م�سبقة من الهيئة� ،أو �أن تقوم الهيئة بذلك من تلقاء نف�سها.
املــادة ( ) 16
ت�صدر الهيئة قرارها باعتماد ن�شرة الإ�صدار خالل ( )2يومي عمل بعد الت�أكد من ا�ستيفائها
جميع املتطلبات ،على �أن تتحمل ال�شركة ومدير الإ�صدار م�س�ؤولية �صحة البيانات الواردة
فـي ن�شرة الإ�صدار.
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املــادة ( ) 17
يجب على مدير الإ�صدار خالل ( )2يومي عمل من تاريخ اعتماد ن�شرة الإ�صدار تزويد
الهيئة واجلهة امل�س�ؤولة عن نظام الن�شر الإلكرتوين بن�سخة �إلكرتونية حممية من الن�شرة
املعتمدة بغر�ض �إدراجها على �شبكة املعلومات العاملية ونظام الن�شر الإلكرتوين.
ويتعني على اللجنة الت�أ�سي�سية ن�شر �إعالن الإ�صدار  -بعد اعتماد ن�شرة الإ�صدار  -فـي �صحيفة
يومية واحدة على الأقل �صادرة باللغة العربية وذلك قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل من
بدء االكتتاب العام.
املــادة ( ) 18
على مدير الإ�صدار عند �إجراء �أي تغيري �أو تعديل على ن�شرة الإ�صدار املعتمدة �أن يودع
هذا التغيري �أو التعديل لدى الهيئة فورا؛ وذلك للح�صول على موافقتها.
ويتعني على مدير الإ�صدار فور ح�صوله على موافقة الهيئة ن�شر التغيري �أو التعديل عرب
نظام الن�شر الإلكرتوين ،وفـي �صحيفة يومية واحدة على الأقل �صادرة باللغة العربية.
و�إذا كان التغيري �أو التعديل يتناول �أحد املعلومات اجلوهرية التي ت�ؤثر على ال�شركة ،جاز
للهيئة �إلغاء الإ�صدار و�إلزام مدير الإ�صدار ب�إعادة الأموال �إىل املكتتبني.
ويق�صد باملعلومات اجلوهرية تلك املعلومات التي يكون للإف�صاح عنها ت�أثري ملمو�س فـي
�سعر الورقة املالية� ،أو فـي القرارات اال�ستثمارية للمتعاملني عليها� ،أو اجتاهات التعامل
فـي ال�سوق.
ويجوز للهيئة �أن ت�صدر منوذجا يحدد املعلومات اجلوهرية.
املــادة ( ) 19
يجب على اللجنة الت�أ�سي�سية عند القيام بن�شر الإعالنات �أو عمل حمالت ترويجية عن
الأ�سهم امل�صدرة مراعاة تعريف امل�ستثمر بعوائد وخماطر اال�ستثمار و�إبراز البيانات
الفعلية الواردة فـي ن�شرة الإ�صدار.
وفـي جميع الأحوال ،ال يجوز للجنة الت�أ�سي�سية �أو مدير الإ�صدار �أو �أي طرف �آخر الإعالن
�أو الرتويج ببيانات �أخرى غري واردة فـي ن�شرة الإ�صدار.
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املــادة ( ) 20
يجوز ملدير الإ�صدار وللم�صارف املرخ�ص لها بالعمل فـي ال�سلطنة وال�شركات العاملة فـي
جمال الأوراق املالية املرخ�ص لها مبمار�سة ن�شاط الو�ساطة القيام مبهمة تلقي طلبات
االكتتاب ب�أي و�سيلة من خالل الربط مع نظام االكتتاب الإلكرتوين فـي �شركة م�سقط
للمقا�صة والإيداع� ،أو �أي و�سيلة �أخرى توافق عليها الهيئة.
املــادة ( ) 21
يجب على مدير الإ�صدار تعيني ( )3ثالث جهات وطنية على الأقل من اجلهات املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )20من هذه الالئحة بالت�شاور مع ال�شركة ،و�إبرام اتفاقيات مع هذه
اجلهات حتدد واجباتها وم�س�ؤولياتها ،ويتعني على هذه اجلهات تلقي طلبات االكتتاب،
وت�سلم املبالغ ،وتخ�صي�ص الأوراق املالية املكتتب بها وفقا لإجراءات االكتتاب املحددة فـي
ن�شرة الإ�صدار ،كما يتعني عليها التن�سيق مع مدير الإ�صدار وتوفـري البيانات الالزمة
عن التغطية ،وعليها التن�سيق مع �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع ب�ش�أن �سجل املكتتبني،
ولإعادة املبالغ الزائدة على االكتتاب خالل ( )3ثالثة �أيام على الأكرث بعد التخ�صي�ص.
املــادة ( ) 22
يكون مدير الإ�صدار وجهات االكتتاب م�س�ؤولني �أمام ال�شركة امل�صدرة واملكتتبني عن جرب
الأ�ضرار الناجتة عن �أي �إهمال فـي �أداء مهامهم.
املــادة ( ) 23
�إذا تبني بعد انتهاء فرتة االكتتاب �أن االكتتابات جاوزت الأ�سهم املعرو�ضة وجب �أن يتم
توزيع الأ�سهم بني املكتتبني بن�سبة عدد الأ�سهم املكتتب بها من كل منهم وبح�سب طريقة
التخ�صي�ص املبينة فـي ن�شرة الإ�صدار.
ويجوز للهيئة �أن تقرر توزيع حد �أدنى من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام ابتداء على
جميع املكتتبني بالت�ساوي ،ثم يجري توزيع باقي الأ�سهم على النحو الوارد بالفقرة
ال�سابقة.
املــادة ( ) 24
يتم حتديد �سعر االكتتاب وفق ال�ضوابط التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن.
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الفــرع الثانــي
تقييم احل�ص�ص العينية وتعيني اخلرباء املخت�صني
املــادة ( ) 25
تن�شئ الهيئة جدوال لقيد اخلبــراء لتقييــم احل�ص ــ�ص العيني ــة فـ ــي �شت ــى التخ�ص�ص ــات
االقت�صادية �أو املحا�سبية �أو القانونية �أو غريها وفق املعايري التي ت�ضعها الهيئة لقيد
اخلرباء ،ولها فـي �سبيل ذلك اال�ستعانة باخلرباء املقيدين فـي وزارة العدل وال�ش�ؤون
القانونية.
املــادة ( ) 26
�إذا كانت امل�ساهمة فـي ر�أ�س مال ال�شركة ح�ص�صا عينية عند الت�أ�سي�س ،جتري اللجنة
الت�أ�سي�سية تقومي هذه احل�ص�ص عن طريق خبري �أو �أكرث من بني اخلرباء املقيدين لدى
الهيئة.
وللخبري االطالع �أو طلب �أي معلومات �أو م�ستندات يرى �أنها �ضرورية لتمكينه من �إعداد
تقرير التقييم املطلوب ،ويتعني على اللجنة الت�أ�سي�سية �أو جمل�س الإدارة بح�سب الأحوال
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتزويده مبا يطلب من معلومات وم�ستندات فـي �أقرب وقت
ممكن من تاريخ ذلك الطلب.
املــادة ( ) 27
يقوم اخلبري ب�إعداد تقرير ي�شتمل على بيانات تف�صيلية دقيقة عن احل�صة العينية وا�سم
مقدمها ،والأ�س�س التي بني عليها التقييم ،وجميع البيانات الأخرى التي يرى لزوم
�إدراجها ،ويجب تقدمي التقرير �إىل اللجنة الت�أ�سي�سية �أو جمل�س الإدارة بح�سب الأحوال
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إحالة الأوراق �إليه.
املــادة ( ) 28
يكون اخلبري املقيم ،واللجنة الت�أ�سي�سية �أو جمل�س الإدارة بح�سب الأحوال م�س�ؤولني عن
دقة وكفاية واكتمال البيانات واملعلومات الواردة فـي تقرير التقييم.
املــادة ( ) 29
للهيئة االعرتا�ض على تقرير التقييم ،وفـي هذه احلالة يجوز لها تعيني مقيم �آخر بقرار
م�سبب ،على �أن تتحمل ال�شركة قيد الت�أ�سي�س نفقات ذلك.
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املــادة ( ) 30
على اللجنة الت�أ�سي�سية �أو جمل�س الإدارة بح�سب الأحوال �إرفاق تقرير تقييم احل�ص�ص
العينية مع الدعوة املوجهة لعقد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية.
املــادة ( ) 31
تتوىل اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية املوافقة على قيمة احل�ص�ص العينية ،وذلك مبوجب
قرار ت�صدره بالأغلبية املطلقة ،وال يكون ملقدمي تلك احل�ص�ص حق الت�صويت عليها.
وتعني الأغلبية املطلقة فـي تطبيق هذه املادة موافقة �أكرث من ( )%50خم�سني فـي املائة
من الأ�صوات التي اقرتعت.
املــادة ( ) 32
يجب �أن تكون ملكية احل�صة العينية غري متنازع عليها ،و�أن يتم التنازل عنها بالكامل
لل�شركة ،ويلتزم مقدمها بنقل ملكيتها �إىل ال�شركة فور موافقة اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية
على قيمة احل�صة العينية؛ وفـي هذه احلالة تخ�ص�ص ملقدمها �أ�سهم تعادل تقدير قيمة
احل�ص�ص العينية.
الف�صــل الرابــع
حتــول ال�شركــة واندماجــها
الفــرع الأول
حتـــول ال�شركـــة
�أوال
التحــول �إلــى �شركــة م�ساهمــة عامــة
املــادة ( ) 33
يجوز حتول �أي �شركة من الأ�شكال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من القانون �إىل �شركة
م�ساهمة عامة �إذا ا�ستوفت اال�شرتاطات الآتية:
� - 1صدور قرار من اجلمعية العامة غري العادية �أو من جمعية ال�شركاء �أو من جميع
ال�شركاء بتحولها �إىل �شركة م�ساهمة عامة بذات الإجراءات املقررة لتعديل وثائق
الت�أ�سي�س.
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� - 2أال تكون ال�شركة قيد الت�صفـية.
� - 3أال يقل ر�أ�س مال ال�شركة عند التحول عن احلد الأدنى املقرر قانونا �إال �إذا كانت
�ست�صدر �أ�سهما جديدة.
املــادة ( ) 34
على ال�شركة التي ت�ستوفـي ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )33من هذه الالئحة،
اتباع الإجراءات الآتية:
 - 1تقدمي طلب التحول �إىل الهيئة مرفقا به امل�ستندات الآتية:
أ�  -ن�سخ ــة مــن حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �أو جمعية ال�شركاء
�أو موافقة ال�شركاء الذي اتخذ فـيه قرار التحول.
ب  -ن�سخة من �أحدث البيانات املالية لل�شركة مدققة من �أحد مراقبي احل�سابات
املعتمدين لدى الهيئة ،على �أال يكون قد م�ضى عليها �أكرث من (� )6ستة �أ�شهر.
ج  -ن�سخة من وثائق الت�أ�سي�س وفق النموذج الذي تعده الهيئة.
د  -ما يفـيد قبول الدائنني لقرار التحول �أو عدم اعرتا�ضهم عليه.
هـ � -أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى تطلبها الهيئة.
 - 2تتوىل الهيئة درا�سة طلب التحول و�إ�صدار قرارها ب�ش�أنه خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا ال�شروط وامل�ستندات املطلوبة ،وفـي حالة
الرف�ض يجب �إخطار ال�شركة ب�أ�سباب الرف�ض.
 - 3على ال�شركة خالل مدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ املوافقة على التحول
ا�ستكمال الإجراءات الالزمة لإعداد ن�شرة الإ�صدار وتعيني اجلهات التي يتطلبها
القانون ،واالنتهاء من الطرح و�إدراج ال�شركة فـي ال�سوق وفق متطلبات �إ�صدار
الأ�سهم فـي االكتتاب العام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،و�إال اعتربت املوافقة
ملغاة.
 - 4تنعقد اجلمعية العامة لل�شركة قيد التحول للنظر فـي املو�ضوعات التي تقت�ضيها
ال�شركة بعد التحول �إىل �شركة م�ساهمة عامة ،وفق الإجراءات واملواعيد والن�صاب
القانوين واالخت�صا�صات املحددة للجمعية العامة الت�أ�سي�سية.
 - 5ت�سجيل القرار باملوافقة على التحول لدى امل�سجل.
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ثانيــــا
التحــول مــن �شركــة م�ساهمــة عامــة
املــادة ( ) 35
يجب على ال�شركة تقدمي طلب التحول من �شركة م�ساهمة عامة �إىل الهيئة للح�صول
على موافقتها ،مرفقا به امل�ستندات الآتية:
 - 1حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة باملوافقة على التحول والأ�سباب واملربرات الداعية
لذلك.
 - 2تقدمي عر�ض ب�سعر عادل ل�شراء الأ�سهم من امل�ساهمني الراغبني فـي ال�شراء قبل
ا�ستكمال �إجراءات التحول.
� - 3إقرار من قبل امل�ساهمني املتعهدين بال�شراء مبقدرتهم املالية على �شراء �أ�سهم
جميع امل�ساهمني الراغبني فـي البيع.
 - 4ن�سخ ــة م ــن تقريــر التقييم لأ�صول ال�شركة معد من �أحد مراقبي احل�سابات
املعتمدين لدى الهيئة مو�ضحا به ال�سعر العادل ل�شراء الأ�سهم ،على �أال يكون قد
م�ضى عليه �أكرث من (� )6ستة �أ�شهر ،ويجوز ا�ستثناء ال�شركات التي ت�آكل ()%75
خم�سة و�سبعون فـي املائة �أو �أكرث من ر�أ�س مالها من هذا البند مبوافقة الهيئة.
املــادة ( ) 36
تتوىل الهيئة درا�سة طلب التحول و�إ�صدار قرارها باملوافقة على التحول ،وفـي حالة
الرف�ض يجب �إخطار ال�شركة ب�أ�سباب الرف�ض.
املــادة ( ) 37
يجب على ال�شركة بعد احل�صول على موافقة الهيئة على التحول الإف�صاح فورا للجمهور
عرب نظام الن�شر الإلكرتوين ،ون�شر �إعالن رغبة امل�ساهمني املتعهدين ب�شراء الأ�سهم فـي
ذلك النظام قبل بدء عملية ال�شراء مبدة ال تقل عن (� )14أربعة ع�شر يوما ،ويجب �أن
يت�ضمن الإعالن الآتي:
 - 1ا�سم وعنوان ال�شركة وال�شكل القانوين املقرتح للتحول.
 - 2ا�سم �أو �أ�سماء امل�ساهمني الراغبني بال�شراء.
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� - 3سعر ال�شراء املقرتح ،و�أ�س�س حتديده.
 - 4تاريخ بداية ونهاية عر�ض �شراء الأ�سهم.
 - 5ا�سم �شركة الو�ساطة �أو الو�سطاء املنفذين للعملية وو�سائل التوا�صل معهم.
� - 6أي معلومات �أخرى تطلب الهيئة ن�شرها فـي الإعالن.
املــادة ( ) 38
على ال�شركة  -بعد موافقة الهيئة على التحول  -الدعوة �إىل عقد جمعية عامة غري عادية
لأخذ موافقتها.
املــادة ( ) 39
على ال�شركة ا�ستكمال الإجراءات الالزمة للتحول لل�شكل القانوين اجلديد لدى امل�سجل
فور االنتهاء من �شراء �أ�سهم �صغار امل�ساهمني خالل (� )6ستة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ
تقدمي الطلب ،وفـي حالة عدم ا�ستكمال �إجراءات التحول خالل تلك املدة يعترب الطلب
ك�أن مل يكن.
املــادة ( ) 40
على ال�شركة التي ا�ستكملت �إجراءات التحول ،خماطبة ال�سوق و�شركة م�سقط للمقا�صة
والإيداع لإنهاء الإجراءات اخلا�صة ب�إلغاء الإدراج �أو التحول �إىل ال�سوق الثالثة ح�سب
طبيعة احلال ،خالل مدة ال تتجاوز (� )14أربعة ع�شر يوما.
الفــرع الثانــي
اندمـــاج ال�شركــة
املــادة ( ) 41
على ال�شركة الراغبة فـي االندماج ،الدعوة �إىل عقد جمعية عامة غري عادية مرفقا بها
مذكرة �إي�ضاحية ت�ستوفـي املتطلبات الآتية:
 - 1تو�ضيح الأ�سباب الداعية لالندماج و�أثره على ال�شركة وم�ساهميها.
� - 2شروط االندماج املتفق عليها بني ال�شركات الراغبة فـي االندماج.
 - 3نتيج ــة تقييــم �أ�ص ــول وخ�ص ــوم كل �شركــة طبقا لآخر بيانات مالية مدققة ،على
�أال يكون قد م�ضى عليها �أكرث من (� )6ستة �أ�شهر.
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 - 4اجلهة التي تولت عملية تقييم الأ�صول واخل�صوم والأ�س�س املحا�سبية التي اتبعت
لذلك.
 - 5التاريخ الذي اتخذ ك�أ�سا�س للتقييم.
 - 6املقابل الذي �سيح�صل عليه ال�شركاء �أو امل�ساهمون بعد االندماج والأ�س�س التي
اتبعت فـي تقديره.
 - 7تقرير بر�أي مراقب احل�سابات لل�شركة املندجمة فـي الأ�س�س التي اتبعت فـي
تقدير املقابل الذي �ستح�صل عليه ال�شركة املندجمة �أو ال�شركة اجلديدة بح�سب
الأحوال.
� - 8أي متطلبات �أو م�ستندات ترى الهيئة �ضرورة �إرفاقها.
املــادة ( ) 42
يتوىل جمل�س الإدارة ،بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤوليات املحددة فـي القانون ،تقدمي طلب �إدراج
ال�شركة بال�سوق خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ ت�سجيلها لدى امل�سجل.
الف�صــل اخلامــ�س
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املــادة ( ) 43
ينق�سم ر�أ�س مال ال�شركة �إىل �أ�سهم مت�ساوية القيمة فـي الإ�صدار الواحد.
املــادة ( ) 44
تلتزم ال�شركة بحفظ �سجل امل�ساهمني لدى �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع والتي تتوىل
ت�سجيل وقيد كل الت�صرفات التي تطر أ� على ال�سجل وحتديث بيانات امل�ساهمني فـيه.
ولل�شركة احلق فـي االطالع على �سجل م�ساهميها وفق الإجراءات التي ت�ضعها �شركة
م�سقط للمقا�صة والإيداع ،وميكن للم�ساهم �أن يح�صل على بيان ما ميلكه من �أوراق مالية.
وال يعتد مبلكية �أي م�ساهم لأي �سهم ما مل ت�سجل ملكيته لدى �شركة م�سقط للمقا�صة
والإيداع.
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الفــرع الأول
الأ�سهــم املمتــازة
املــادة ( ) 45
يجوز �أن ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على تقرير بع�ض االمتيازات لبع�ض الأ�سهم فـي
الت�صويت �أو الأرباح �أو ناجت الت�صفـية �أو غري ذلك من احلقوق.
وت�سمى الأ�سهم التي لها هذه االمتيازات بالأ�سهم املمتازة ،ويجوز �أن ت�صدر فئات خمتلفة
منها بح�سب نوع االمتياز الذي حتمله ،مع مراعاة �أن يكون االمتياز موحدا فـي ذات الفئة
و�إن اختلفت فـي الإ�صدار.
املــادة ( ) 46
يجوز لل�شركة �إ�صدار �أ�سهم ممتازة �شريطة مراعاة الآتي:
� - 1أن يكون النظام الأ�سا�سي لل�شركة يجيز �إ�صدار تلك الأ�سهم.
 - 2احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.
� - 3أال تتجاوز ن�سبة الأ�سهم املمتازة ( )%20ع�شرين فـي املائة من �إجمايل ر�أ�س املال.
الفــرع الثانــي
�أ�سهــم التمتــع
املــادة ( ) 47
يتم �إ�صدار �أ�سهم متتع لل�شركات التي ين�ص نظامها الأ�سا�سي على ا�ستهالك �أ�سهمها خالل
مدة ال�شركة ب�سبب تعلق ن�شاط ال�شركة بالتزام ا�ستغالل مورد من موارد الرثوة الطبيعية
�أو تقدمي خدمة او �إدارة مرفق من املرافق العامة ممنوح لها ملدة حمددة �أو بوجه من
�أوجه اال�ستغالل مما ي�ستهلك باال�ستعمال �أو ينفد بعد مدة معينة ،وذلك وفقا لأحكام
هذه الالئحة.
املــادة ( ) 48
يح�صل امل�ساهم الذي ت�ستهلك �أ�سهمه على �أ�سهم متتع ويكون له جميع احلقوق املقررة
لأ�صحاب حملة �أ�سهم ر�أ�س املال فـي حدود ما ين�ص عليه النظام الأ�سا�سي لل�شركة دون �أن
يكون له حق فـي اال�شرتاك عند تق�سيم موجودات ال�شركة عند حل وت�صفـية ال�شركة.
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املــادة ( ) 49
يتم ا�ستهالك �أ�سهم التمتع عن طريق رد جزء من قيمة ال�سهم بحيث ينتهي اال�ستهالك
الكلي خالل املدة التي يحددها النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ويجب �أن يتم اال�ستهالك على
وجه امل�ساواة بالن�سبة للأ�سهم من ذات النوع.
املــادة ( ) 50
تدفع قيمة الأ�سهم امل�ستهلكة من الأرباح �أو من االحتياطيات القابلة للتوزيع.
املــادة ( ) 51
ي�صدر قرار ا�ستهالك �أ�سهم التمتع من اجلمعية العامة غري العادية ،على �أن حتدد فـيه
�شروط اال�ستهالك ون�سبة الأ�سهم التي يتم ا�ستهالكها ومواعيد ذلك.
الفـــرع الثالــث
جتزئــة الأ�سهــم ودجمهــا
املــادة ( ) 52
يجوز ملجل�س الإدارة بقرار منه جتزئة �أ�سهم ال�شركة �أو دجمها على �أن يتم الإف�صاح عن
ذلك فـي نظام الن�شر الإلكرتوين قبل (� )14أربعة ع�شر يوما من التاريخ املقرر لتنفـيذ
التجزئة �أو الدمج ،ويت�ضمن بيان الإف�صاح الأ�سباب التي دعت جمل�س الإدارة التخاذ ذلك
القرار والعوائد املرجوة منه والتاريخ املحدد لإنفاذ القرار ،وبيان �أثر ذلك على امل�ساهمني
واملعدل الذي �سيح�صل عليه امل�ساهم نتيجة ذلك.
وعلى ال�شركة التن�سيق مع كل من �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع لتعديل �سجل
امل�ساهمني ،ومع ال�سوق لأغرا�ض �إدراج الأ�سهم اجلديدة وفق الإجراءات املعمول بها.
الفــرع الرابــع
�شهادات �إيداع قابلة للتداول فـي الأ�سواق العاملية
املــادة ( ) 53
على ال�شركة الراغبة فـي حتويل بع�ض �أ�سهمها �إىل �شهادات �إيداع قابلة للتداول فـي
الأ�سواق العاملية مراعاة ال�شروط الآتية:
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� - 1أال يزيد عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للتحويل على ( )%20ع�شرين فـي املائة من �إجمايل
عدد الأ�سهم امل�صدرة.
� - 2أن تعني ال�شركة مدير �إ�صدار فـي البلد الذي يتم فـيه �إدراج وتداول �شهادات الإيداع
الدولية (بنك الإيداع الدويل) ،وحافظا �أمينا حمليا من ال�شركات املرخ�ص لها
بالعمل فـي جمال الأوراق املالية.
� - 3أي �شروط �أخرى ت�ضعها الهيئة.
املــادة ( ) 54
يكون �إ�صدار �شهادات �إيداع قابلة للتداول فـي الأ�سواق العاملية بقرار من جمل�س الإدارة،
�إما بتحويل بع�ض �أ�سهم ال�شركة امل�صدرة �سابقا �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة ،وفـي حال �إ�صدار
�أ�سهم جديدة يتوجب على ال�شركة اتباع الإجراءات القانونية الالزمة لزيادة ر�أ�س املال،
ويجب �أن يحدد ب�شكل �صريح عدد �شهادات الإيداع و�سعر الإ�صدار.
املــادة ( ) 55
يكون حلملة �شهادات الإيداع القابلة للتداول فـي الأ�سواق العاملية احلق فـي توزيع الأرباح
وحق الت�صويت فـي اجلمعيات العامة لل�شركة من خالل احلافظ الأمني املحلي.
املــادة ( ) 56
يجوز تداول �شهادات الإيداع الدولية من خالل ال�سوق املدرجة فـيه ،وميكن ا�ستبدالها
ب�أ�سهم ال�شركة عرب احلافظ الأمني املحلي ،وحترير الأ�سهم وبيعها فـي ال�سوق املحلي.
الفــرع اخلامــ�س
ك�ســور الأ�سهــم
املــادة ( ) 57
على ال�شركة بيع ك�سور الأ�سهم النا�شئة عن جتزئة الأ�سهم �أو زيادتها �أو توزيع �أ�سهم �أو
عمليات االندماج �أو حتويل ال�سندات �إىل �أ�سهم �أو تخفـي�ض ر�أ�س املال.
ويتم �إيداع ح�صيلة البيع فـي �صندوق �أمانات امل�ستثمرين.
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الفــرع ال�ســاد�س
زيــادة ر�أ�س املـــال
املــادة ( ) 58
تكون زيادة ر�أ�س مال ال�شركة املرخ�ص به بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،كما تكون
زيادة ر�أ�س املال امل�صدر فـي حدود ر�أ�س املال املرخ�ص به بقرار من جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 59
يجب على جمل�س الإدارة �أن ينظر فـي الو�سيلة الأن�سب لتمكني ال�شركة من احل�صول على
حاجتها من التمويل ،وفـي حال كان ذلك بطريق زيادة ر�أ�س املال فعليه �أن ي�ضمن اقرتاحه
بزيادة ر�أ�س املال امل�صدر مربرات ذلك و�أن يرفق به تقريرا عن �أعمال ال�شركة خالل ال�سنة
املالية احلالية و�آخر ميزانية معتمدة وتقريرا من مراقب احل�سابات ب�ش�أن مدى �صحة
البيانات املالية الواردة فـي تقرير جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 60
يجوز �أن تكون زيادة ر�أ�س املال �إما نقدا �أو بح�صة عينية �أو حتويل ديون ال�شركة �إىل �أ�سهم.
املــادة ( ) 61
ت�سري �إجراءات تقييم احل�ص�ص العينية وتعيني اخلرباء املخت�صني بذلك الواردة فـي
الف�صل الثالث من هذه الالئحة فـي حال زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق تقدمي
ح�ص�ص عينية.
الفــرع ال�سابــع
�إ�صـدار الأ�سهـم فــي االكتتـاب اخلـا�ص
املــادة ( ) 62
على ال�شركة التي ترغب فـي زيادة ر�أ�س مالها عن طريق تخ�صي�ص �أ�سهم الزيادة ل�شخ�ص
معني �أو �أكرث الدعوة �إىل جمعية عامة غري عادية للح�صول على موافقتها فـي هذا
ال�ش�أن ،وعليها �أن ترفق بجدول الأعمال ملخ�صا وافـيا ملقرتح االكتتاب اخلا�ص من حيث
ال�سعر والأ�س�س التي مبوجبها مت احت�سابه ،و�أ�سماء الأ�شخا�ص املقرتح تخ�صي�ص الأ�سهم
ل�صاحلهم مع نبذة عن خربات وم�ؤهالت كل منهم ،بالإ�ضافة �إىل تو�ضيح املزايا والفوائد
املتوقع �أن تعود على ال�شركة من هذا التخ�صي�ص ،وغريها من املعلومات التي ترى ال�شركة
�أهمية الإف�صاح عنها.
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وعلى ال�شركة احل�صول على �ضمان مايل من الأ�شخا�ص املوجه �إليهم االكتتاب اخلا�ص
قبل اجتماع اجلمعية العامة لتغطية قيمة الأ�سهم املخ�ص�صة لهم.
و�إذا كان الأ�شخا�ص املقرتح تخ�صي�ص الأ�سهم ل�صاحلهم �أطرافا ذوي عالقة بال�شركة تعني
على ال�شركة امل�صدرة الإف�صاح عن ذلك للم�ساهمني فـي الدعوة املوجهة �إليهم حل�ضور
اجتماع اجلمعية العامة وبيان امل�صالح املرتبطة بال�شركة.
املــادة ( ) 63
يجوز لل�شركة تعيني مدير �إ�صدار لتويل عملية �إ�صدار الأ�سهم فـي االكتتاب اخلا�ص.
املــادة ( ) 64
تقدم ال�شركة بعد احل�صول على موافقة اجلمعية العامة �إىل الهيئة ن�شرة الإ�صدار وفق
النموذج الذي تعده الهيئة ،وبعد �سداد الر�سم املقرر العتماد الن�شرة.
املــادة ( ) 65
تقوم ال�شركة بتح�صيل مبالغ االكتتاب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ قرار اجلمعية
العامة ،وفـي حالة عدم حت�صيل مبالغ االكتتاب خالل تلك الفرتة يجب على جمل�س
الإدارة الدعوة �إىل جمعية عامة غري عادية �أخرى لتجديد موافقتها فـي هذا ال�ش�أن متى
رغبت ال�شركة فـي تنفـيذ مقرتح االكتتاب اخلا�ص.
املــادة ( ) 66
تقوم ال�شركة بتحديد �سعر الإ�صدار املقرتح على النحو الآتي:
 - 1فـي حالة �إ�صدار �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال عن طريق االكتتاب اخلا�ص فقط ،يجب
�أال يقل �سعر الإ�صدار عن متو�سط جمموع �سعري الإغالق الأعلى والأدنى لأ�سهم
ال�شركة املدرجة فـي ال�سوق وامل�سجلة خالل كل �أ�سبوع من الأ�سابيع ( )26ال�ستة
والع�شرين �أو ( )4الأربعة �أ�سابيع الأخرية التي ت�سبق تاريخ الإف�صاح عن االتفاق
لعملية التخ�صي�ص �أيهما �أعلى ،ويجوز للهيئة املوافقة على حتديد �سعر �آخر
للإ�صدار.
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 - 2فـي حالة �إ�صدار �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال عن طريق االكتتاب اخلا�ص بعد االنتهاء من
�إجراءات عر�ضها على م�ساهمي ال�شركة ملمار�سة حق الأف�ضلية ،يجب �أال يقل �سعر
الإ�صدار املقرتح لالكتتاب اخلا�ص عن �سعر الإ�صدار الذي مت عند �إ�صدار �أ�سهم
حق الأف�ضلية� ،شريطة �أن يتم حت�صيل مبالغ االكتتاب وا�ستكمال �إجراءات �إ�صدار
الأ�سهم لالكتتاب اخلا�ص خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إقفال االكتتاب.
املــادة ( ) 67
ال يجوز ملن خ�ص�صت له �أ�سهم الزيادة فـي ر�أ�س املال الت�صرف فـيها قبل م�ضي (� )2سنتني
على الأقل من تاريخ �إدراجها فـي ال�سوق دون �أن يخل ذلك بحقه فـي �إجراء رهن من
الدرجة الثانية على تلك الأ�سهم.
الفــرع الثامــن
االكتتاب فـي حق الأف�ضلية والتنازل عنه
املــادة ( ) 68
لكل م�ساهم فـي حالة الزيادة فـي ر�أ�س املال حق الأف�ضلية فـي االكتتاب بعدد من الأ�سهم
اجلديدة بن�سبة عدد الأ�سهم التي ميلكها.
ويق�صد بحق الأف�ضلية حق امل�ساهم فـي االكتتاب بعدد من �أ�سهم الزيادة فـي ر�أ�س مال
ال�شركة بن�سبة عدد الأ�سهم التي ميلكها فـي تاريخ اكت�ساب احلق.
املــادة ( ) 69
ت�سري فـي �ش�أن �إ�صدار الأ�سهم فـي االكتتاب بحق الأف�ضلية الأحكام الواردة فـي الف�صل
الثالث من هذه الالئحة دون التقيد بتعيني ( )3ثالث جهات وطنية على الأقل تتلقى
طلبات االكتتاب على النحو الوارد فـي املادة ( )21من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 70
لأ�صحاب حق الأف�ضلية خالل مدة االكتتاب التنازل عن حق �أف�ضلية اكتتابهم فـي كل �أو
بع�ض �أ�سهم الزيادة التي يحق لكل منهم االكتتاب فـيها ،ويكون للمتنازل �إليهم االكتتاب
فـيها مبوجب هذا احلق �أو التنازل عنه حتى نهاية تلك املدة.
ويق�صد ب�أ�صحاب حق الأف�ضلية امل�ساهمون امل�سجلون ب�سجالت ال�شركة املحفوظة لدى
�شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع فـي تاريخ اكت�ساب احلق.
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املــادة ( ) 71
يتعني على ال�شركة  -بعد اعتماد ن�شرة الإ�صدار  -وقبل ( )5خم�سة �أيام عمل على الأقل
من تاريخ اكت�ساب حق الأف�ضلية ن�شر �إعالن الإ�صدار عرب نظام الن�شر الإلكرتوين وفـي
�صحيفة يومية واحدة على الأقل �صادرة باللغة العربية ،على �أن يت�ضمن هذا الإعالن
ملخ�صا وافـيا عن ن�شرة الإ�صدار مبا فـي ذلك مقدار ون�سبة الزيادة فـي ر�أ�س املال و�سعر
الإ�صدار وتاريخ اكت�ساب حق �أف�ضلية االكتتاب فـيها وجهات االكتتاب وفرتة االكتتاب،
واملدة التي يتم خاللها التنازل عن حقوق الأف�ضلية �أو االكتتاب مبوجبها.
ويتم حتديد تاريخ اكت�ساب احلق فـي ن�شرة الإ�صدار بقرار من اجلمعية العامة �أو جمل�س
الإدارة بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 72
يكون التنازل عن حق الأف�ضلية خالل مدة تبد�أ من تاريخ الإدراج بال�سوق وتنتهي فـي
التاريخ الذي حتدده ن�شرة الإ�صدار على �أن يكون قبل انتهاء فرتة االكتتاب بوقت كاف،
ويكون التنازل عن حق الأف�ضلية ب�صفة م�ستقلة عن الأ�سهم العادية.
املــادة ( ) 73
يقوم مدير الإ�صدار بالتن�سيق مع �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع وال�سوق باتخاذ
�إجراءات �إدراج حقوق الأف�ضلية فـي ال�سوق خالل ( )5خم�سة �أيام عمل على الأكرث من
تاريخ اكت�ساب احلق ،ويتعني �إعداد �سجل لأ�صحاب حقوق الأف�ضلية جترى على �أ�سا�سه
عمليات التنازل عنها خالل املدة املحددة لذلك.
املــادة ( ) 74
يقوم مدير الإ�صدار قبل املوعد املحدد لبداية ممار�سة حق الأف�ضلية ( )3بثالثة �أيام
على الأقل ب�إر�سال �إخطار لكل م�ساهم فـي حمل �إقامته �أو بريده الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة
�أخرى ،وامل�سجلة فـي �سجل امل�ساهمني لإعالمه بحق الأف�ضلية مرفقا به ملخ�ص من
ن�شرة الإ�صدار املعتمدة من الهيئة ،على �أن يحدد فـي هذا الإخطار احلد الأق�صى امل�سموح
االكتتاب فـيه من �أ�سهم الزيادة واملدة املحددة لالكتتاب مبوجب هذا احلق �أو التنازل عنه
مبا ال يتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر الإعالن.
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املــادة ( ) 75
على مدير الإ�صدار بعد انتهاء مدة االكتتاب بحق الأف�ضلية مطابقة �سجل �أ�سماء �أ�صحاب
حقوق الأف�ضلية النهائي مع طلبات االكتتاب الواردة من قبل جهة االكتتاب.
املــادة ( ) 76
يكون الربنامج الزمني لإجراءات التداول واالكتتاب بحق الأف�ضلية وفقا للنموذج الذي
ت�صدره الهيئة.
املــادة ( ) 77
يجوز ت�ضمني طلب االكتتاب ح�صول امل�ساهم على �أ�سهم �إ�ضافـية �إذا مل تتم تغطية كامل
�أ�سهم الزيادة ،وذلك على النحو الذي حتدده ن�شرة الإ�صدار.
و�إذا مل يتم االكتتاب فـي �أ�سهم الزيادة �أو بع�ضها من قبل امل�ساهمني خالل املدة املحددة،
وجب على جمل�س الإدارة �أن يقوم بطرحها لالكتتاب العام �أو اخلا�ص� ،أو تخفـي�ض قيمة
الزيادة فـي ر�أ�س املــال مبا يعادل قيمة الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فـيها.
الفــرع التا�ســع
برامــج حتفـيــز العاملــني
املــادة ( ) 78
يجوز لل�شركة تقدمي مقرتح للجمعية العامة غري العادية لتخ�صي�ص بع�ض �أ�سهم الزيادة
فـي ر�أ�س مالها امل�صدر للعاملني لديها ،وذلك مبا ال يجاوز ( )%5خم�سة فـي املائة من تلك
الأ�سهم ،على �أن تت�ضمن موافقة اجلمعية العامة الآتي:
 - 1حتديد الن�سبة املخ�ص�صة للعاملني من �أ�سهم الزيادة ،ون�صيب كل عامل منها.
 - 2فئة الوظائف امل�ستهدفة و�أ�س�س حتديدها� ،إن وجدت.
 - 3حتديد الدعم الذي توفره ال�شركة للعاملني � -إن وجد  -وطرق متويله ،على �أن
ي�سدد العامل كامل قيمة الأ�سهم املكتتب بها.
املــادة ( ) 79
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )78من هذه الالئحة ،يجوز لل�شركة و�ضع برنامج لإ�صدار
�أ�سهم جديدة تخ�ص�ص لتحفـيز العاملني لديها ،من خالل منحهم اخليار فـي متلك هذه
الأ�سهم ،وذلك وفقا لل�ضوابط الآتية:
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� - 1أن تتوىل ال�شركة �إعداد الربنامج و�إدارته ومتابعة تنفـيذه.
 - 2احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على الربنامج ،على �أن تت�ضمن
موافقة اجلمعية العامة الآتي:
أ�  -عدد الأ�سهم املطروحة مبوجب الربنامج ،واحلقوق التي ي�ستطيع العامل
ممار�ستها واحل�صول عليها فـي حال م�شاركته فـي الربنامج ،ومعادلة حتديد
�سعر الطرح.
ب  -اجلدول الزمني لتنفـيذ الربنامج ،و�شروطه ،و�أحكامه.
ج -فئة الوظائف امل�ستهدفة و�أ�س�س حتديدها� ،إن وجدت.
د  -احلد الأق�صى للأ�سهم التي ي�ستطيع العامل الواحد �أن يتملكها ،والفرتة
الزمنية الالزمة لقبول التملك وممار�سته.
هـ  -املبلغ الواجب �سداده من قبل العامل عند تقدمي طلب التملك �أو القبول
و�أ�س�س حتديده.
و  -حتديد الدعم الذي توفره ال�شركة للعاملني � -إن وجد  -وطرق متويله،
على �أن ي�سدد العامل كامل قيمة الأ�سهم املخ�ص�صة له.
ز -الفرتة الزمنية التي يجب على العامل االحتفاظ فـيها بالأ�سهم قبل �إمكانية
الت�صرف فـيها � -إن وجدت ،-و�أثر انتهاء خدمة العامل على ملكية الأ�سهم.
� - 3أن يكون الربنامج مق�صورا على متلك الأ�سهم العادية فقط.
� - 4أال تزيد ن�سبة الأ�سهم املخ�ص�صة للعاملني مبوجب هذا الربنامج  -فـي كل
الأوقات  -على ( )%10ع�شرة فـي املائة من �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر ،بدون
احت�ساب �أ�سهم اخلزينة.
� - 5أال تتجاوز ن�سبة الأ�سهم املخ�ص�صة لكل عامل ( )%10ع�شرة فـي املائة من �إجمايل
الن�سبة املحددة فـي البند ( )4من هذه املادة.
� - 6أال تتجاوز مدة الربنامج ( )10ع�شر �سنوات.
 - 7قيام اجلمعية العامة غري العادية بتفوي�ض جمل�س الإدارة لتنفـيذ الربنامج.
� - 8أال يتم تعديل �أو �إنهاء الربنامج �إال مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية.
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املــادة ( ) 80
على ال�شركة  -بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية  -التقدم �إىل الهيئة بطلب اعتماد
ن�شرة الإ�صدار مت�ضمنة البيانات واملعلومات التي وافقت عليها اجلمعية العامة ،ومرفقا
بها الإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر العتماد ن�شرة الإ�صدار.
املــادة ( ) 81
يجب على ال�شركة ا�ستكمال �إجراءات طرح الأ�سهم ،و�إدراج ر�أ�س املال خالل (� )60ستني
يوما من اعتماد ن�شرة الإ�صدار ،و�إال اعترب اعتماد الهيئة للن�شرة ملغيا.
املــادة ( ) 82
على جلنة التدقيق بال�شركة التحقق مرة واحدة فـي نهاية العام على الأقل من �أن الربنامج
املخ�ص�ص لتحفـيز العاملني لدى ال�شركة قد مت تنفـيذه وفقا لل�ضوابط املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة ،والربنامج املعتمد من اجلمعية العامة غري العادية ،وعليها ت�ضمني ما
يفـيد ذلك فـي التقرير ال�سنوي لل�شركة.
الفــرع العا�شــر
�شــراء ال�شركــة لأ�سهمهــا
املــادة ( ) 83
يجب على ال�شركة التي ترغب فـي �شراء بع�ض �أ�سهمها ما ي�أتي:
� - 1أن ي�سمح النظام الأ�سا�سي لل�شركة بذلك.
� - 2أن تكون قد �أ�صدرت ميزانيتني �سنويتني مدققتني.
� - 3أال تكون قد �أ�صدرت �أ�سهم جديدة فـي الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة لطلب ال�شراء.
� - 4أال تتجاوز الأ�سهم املراد �شرا�ؤها ( )%10ع�شرة فـي املائة من ر�أ�س مالها.
املــادة ( ) 84
على ال�شركة التي ترغب فـي �شراء �أ�سهمها تقدمي طلب �إىل الهيئة ،مرفقا به الآتي:
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 - 1قرار جمل�س الإدارة باملوافقة على ال�شراء ،على �أن يت�ضمن خطة ال�شراء والأ�سباب
الداعية �إليه ،وتفا�صيله ،واجلدوى منه ،و�أن ال�شراء ال يحتمل �أن ترتتب عليه �أي
تقلبات فـي �سعر الأ�سهم ،وم�صدر متويل �شراء الأ�سهم.
 - 2التوقعات املالية املعتمدة من جمل�س الإدارة مبا يفـيد االلتزام ب�أحكام املادة ()89
من هذه الالئحة.
 - 3موافقة اجلهات الرقابية �إن وجدت.
� - 4إعالن �شراء ال�شركة لأ�سهمها وفق النموذج الذي تعده الهيئة.
� - 5أي بيانات �أو معلومات �أخرى تطلبها الهيئة.
املــادة ( ) 85
مع مراعاة حكم املادة ( )146من القانون ،على ال�شركة ن�شر �إعالن �شراء ال�شركة لأ�سهمها
عرب نظام الن�شر الإلكرتوين وفـي �صحيفة يومية واحدة على الأقل �صادرة باللغة العربية
خالل فرتة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ احل�صول على موافقة الهيئة.
املــادة ( ) 86
يجب �أن يتم �شراء ال�شركة لأ�سهمها من خالل ال�سوق الثانوية وفقا لل�ضوابط الآتية:
� - 1أن يتم ال�شراء خالل ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ �صدور قرار ال�شراء.
� - 2أن يكون ال�شراء من خالل و�سيط ف�أكرث.
 - 3ال يجوز البدء فـي ال�شراء �إال بعد ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر �إعالن
ال�شراء.
املــادة ( ) 87
يجب �أن يهدف �شراء ال�شركة لأ�سهمها �إىل حتقيق منافع لها ولكل امل�ساهمني ،وعلى
جمل�س الإدارة �أن يو�ضح ذلك فـي الأ�سباب الداعية لل�شراء.
املــادة ( ) 88
يجب �أال تزيد قيمة الأ�سهم التي مت �شرا�ؤها عن الأرباح املحتجزة القابلة للتوزيع.
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املــادة ( ) 89
ال يجوز لل�شركة �شراء �أ�سهمها فـي احلاالت الآتية:
� - 1إذا كانت قائمة مركزها املايل تظهر خ�سائر مرتاكمة ح�سب �آخر ح�سابات معدة
ومدققة وفقا ملعايري املحا�سبة والتدقيق الدولية.
� - 2إذا كانت عليها التزامات قائمة وعجزت عن �سدادها� ،أو دعوى ق�ضائية قائمة،
ويتوقع �أن يكون لها ت�أثري �سلبي كبري على مركزها املايل.
املــادة ( ) 90
ال يجوز لل�شركة �شراء �أ�سهمها �إذا كان ال�شراء �سي�ؤدي �إىل واحد �أو �أكرث من الآتي:
 - 1انخفا�ض ر�أ�س املال امل�صدر عن احلد الأدنى املن�صو�ص عليه فـي القانون.
 - 2العجز عن �سداد التزامات قائمة �أو �أي التزامات ق�صرية �أو طويلة الأجل.
 - 3انخفا�ض ن�سبة الأ�صول اجلارية �إىل اخل�صوم اجلارية عن ( )%150مائة وخم�سني
فـي املائة.
 - 4انخفا�ض ن�سبة حقوق امل�ساهمني �إىل االلتزامات طويلة الأجل عن ( )%100مائة
فـي املائة ،وت�شمل االلتزامات طويلة الأجل فـي هذا البند االلتزامات امل�شروطة
(.)Contingent liabilities
املــادة ( ) 91
ال يجوز لل�شركة االحتفاظ بالأ�سهم التي مت �شرا�ؤها لأكرث من �سنة من تاريخ اكتمال
ال�شراء ،ويجوز متديدها ل�سنة �أخرى بقرار ي�صدر من جمل�س الإدارة ،وعليه اتخاذ قرار
بهذا ال�ش�أن خالل مدة ال تقل عن ( )30ثالثني يوما قبل تاريخ انتهاء املدة بعد موافقة
الهيئة.
املــادة ( ) 92
ال تتمتع الأ�سهم التي مت �شرا�ؤها ،والأ�سهم التي متتلكها ال�شركات التابعة فـي ال�شركة،
باحلقوق املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )121من القانون.
املــادة ( ) 93
يجوز لل�شركة �أن تقوم ب�شراء �أ�سهمها مرة �أخرى بعد مرور (� )2سنتني على الأقل من
تاريخ اكتمال ال�شراء ،وفقا للأحكام املنظمة ل�شراء ال�شركة لأ�سهمها.
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الف�صــل ال�ســاد�س
�إدارة ال�شركــة
الفــرع الأول
اجلمعيــة العامــة
�أوال
دعوة اجلمعية العامة وجدول �أعمالها
املــادة ( ) 94
يجب �أن تتم دعوة اجلمعية العامة و�إعداد جدول الأعمال وفق النموذج الذي تعده الهيئة،
على �أن يتم التوقيع عليهما من قبل رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه ومراقب احل�سابات
وامل�ست�شار القانوين.
املــادة ( ) 95
على رئي�س جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات بح�سب الأحوال عر�ض دعوة اجلمعية
العامة وجدول الأعمال على الهيئة؛ للمراجعة واالعتماد ،على �أن يتحمل جمل�س الإدارة
�أو مراقب احل�سابات بح�سب الأحوال م�س�ؤولية �صحة البيانات الواردة فـيهما.
املــادة ( ) 96
على جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات بح�سب الأحوال ن�شر �إعالن دعوة اجلمعية العامة
وجدول الأعمال فـي املوقع الإلكرتوين لل�شركة ،وفـي نظام الن�شر الإلكرتوين ،وفـي
�صحيفة يومية واحدة �صادرة باللغة العربية ،وذلك قبل املوعد املحدد لالجتماع ب ـ ()15
خم�سة ع�شر يوما على الأقل.
املــادة ( ) 97
على ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق املالية املرخ�ص لها من قبل الهيئة ب�إدارة ح�سابات
العمالء امل�ساهمني فـي ال�شركة �إر�سال دعوة اجلمعية العامة وجدول الأعمال ومرفقاتها
جلميع عمالئها على عناوينهم امل�سجلة لديها.
املــادة ( ) 98
تتولى �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع تنظيم ال�ش�ؤون الإدارية للجمعية العامة وفق
ال�ضوابط والإجراءات التي ت�ضعها الهيئة.
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ثانيـــا
ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت عرب الأنظمة الإلكرتونية
املــادة ( ) 99
يجوز للم�ساهم فـي ال�شركة ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت على قراراتها
عرب الأنظمة الإلكرتونية التي توافق عليها الهيئة وفقا لل�ضوابط الآتية:
� - 1أن ي�سمح النظام بتفعيل احل�ضور وامل�شاركة فـي املناق�شات وتدوينها والت�صويت
على قرارات اجلمعية العامة.
� - 2أن ي�سمح النظام بالتعرف على امل�ساهم والتحقق من هويته و�إثبات ح�ضوره.
� - 3أن يتوافر فـي النظام �أعلى درجات الأمان وال�سرية.
� - 4أي �ضوابط �أخرى ت�ضعها الهيئة.
ثالثـــا
الإنابــة فـي اجلمعيــة العامــة
املــادة ( ) 100
مع مراعاة الأحكام الواردة فـي املادتني ( )169 ،168من القانون ،للم�ساهم احلق فـي �إنابة
�أي �شخ�ص طبيعي عنه فـي ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت على قراراتها.
ويجوز لع�ضو جمل�س الإدارة ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت على قراراتها نيابة عن
�أبنائه الق�صر.
املــادة ( ) 101
يجب �أن تكون الإنابة فـي ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة والت�صويت على قراراتها وفق
بطاقة الإنابة ال�صادرة عن �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع املرفقة بدعوة اجلمعية
العامة ،وي�ستثنى من ذلك امل�ساهمون الذين متلكوا �أ�سهما فـي ال�شركة بعد قيامها ب�إر�سال
دعوة اجلمعية العامة على �أن يقدموا ما يثبت ذلك.
املــادة ( ) 102
يجب �أن ترفق ببطاقة الإنابة ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �أو بطاقة املقيم �أو جواز
ال�سفر للم�ساهم ،و�إذا كان امل�ساهم �شخ�صا اعتباريا فـيجب �أن تكون بطاقة الإنابة موقعا
عليها من �أحد الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع ،وخمتومة بختم ال�شركة ،ومرفقا بها ن�سخة
من �شهادة ال�سجل التجاري ،ون�سخة من بطاقة املفو�ض بالتوقيع.
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املــادة ( ) 103
يجوز للم�ساهم امل�سجل حتت ح�سابات العهدة �أو احلافظ الأمني �إنابة ال�شركة املرخ�صة،
�شريطة �أن تكون االتفاقية املوقعة بني ال�شركة والعميل تعترب تلك الإنابة من مهام
ال�شركة املرخ�صة.
املــادة ( ) 104
على ال�شركة �إعداد بيان بعدد الأ�سهم احلا�ضرة بالأ�صالة والإنابة ون�سبتها �إىل عدد �أ�سهم
ر�أ�س املال ،و�صحة اكتمال الن�صاب القانوين من عدمه ،ويتم توقيعه من امل�ست�شار القانوين
ورئي�س االجتماع.
رابعــا
انعقاد اجلمعية العامة والت�صويت على قراراتها
املــادة ( ) 105
يكون الت�صويت على قرارات اجلمعية العامة علنيا �إال �إذا تعلقت بانتخابات �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو ب�إقامة دعوى امل�س�ؤولية �أو بعزلهم �أو عزل �أي منهم ،فـيكون الت�صويت �سريا.
املــادة ( ) 106
على جمل�س الإدارة الرد على �أي ا�ستف�سار حول املو�ضوعات املدرجة فـي جدول الأعمال،
وعلى مراقب احل�سابات الرد على �أي ا�ستف�سار حول البيانات املالية التي قام بتدقيقها �أو
التي تتعلق بها ،وعلى امل�ست�شار القانوين الرد على �أي ا�ستف�سار يتعلق بالأو�ضاع القانونية
لل�شركة.
املــادة ( ) 107
مع مراعاة �أحكام املادتني ( )177 ،173من القانون ،ال يجوز لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�شرتاك فـي الت�صويت على قرارات اجلمعية العامة فـي �ش�أن حتديد مكاف�آت �أع�ضاء
املجل�س �أو فـي قرار له م�صلحة خا�صة فـيه ،وال يجوز للأطراف ذوي العالقة اال�شرتاك
فـي الت�صويت بالأ�صالة �أو الإنابة على القرارات التي تتخذها اجلمعية العامة �إذا كان لهم
م�صلحة خا�صة فـي تلك القرارات.
ويتم اتخاذ القرارات ب�أغلبية الأ�صوات التي اقرتعت بعد ا�ستبعاد الأ�صوات ذات امل�صلحة.
املــادة ( ) 108
�إذا ح�ضر امل�ساهم �أو من ينوب عنه بعد بداية اجتماع اجلمعية العامة ،فـيتم �إثبات ح�ضوره
وال�سماح له بالت�صويت على القرارات التي ح�ضرها.
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خام�ســا
حم�ضــر اجتمــاع اجلمعيــة العامــة
املــادة ( ) 109
على رئي�س اجتماع اجلمعية العامة اقرتاح تعيني �أمني لل�سر توافق عليه اجلمعية العامة.
املــادة ( ) 110
يجوز لل�شركة ت�سجيل وقائع االجتماع �صوتيا �أو مرئيا.
املــادة ( ) 111
يحرر حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة على الأوراق الر�سمية لل�شركة �سواء ب�صيغة ورقية
�أو �إلكرتونية ،ويدرج فـيه الن�صاب القانوين ل�صحة انعقاد اجلمعية العامة ،واملو�ضوعات
املعرو�ضة فـيه ،والقرارات التي اتخذت ب�ش�أنها ،وعدد الأ�صوات امل�ؤيدة لكل قرار واملعار�ضة
له ،والأ�صوات التي مل تقرتع ب�ش�أن القرار ،ويجب �أن يتوىل �أمني ال�سر تدوين ذلك املح�ضر
على �أن يت�ضمن كل املناق�شات واملداوالت مع ذكر �أ�سماء �أ�صحابها فـي �أثناء االجتماع،
والتحفظات التي يبديها �أي منهم وما يطلب منه �إثباته فـي املح�ضر.
وفـي حال قيام ال�شركة بتعديل نظامها الأ�سا�سي ،فـيجب �أن يرفق مع املح�ضر التعديل
وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة موقعا من امل�ست�شار القانوين ورئي�س االجتماع.
املــادة ( ) 112
على ال�شركة �إيداع �أ�صل حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة لدى الهيئة خالل (� )7سبعة
�أيام حت�سب من اليوم التايل النعقادها ،على �أن يوقع املح�ضر من �أمني ال�سر ومراقب
احل�سابات وامل�ست�شار القانوين واعتماده من رئي�س االجتماع ،وتقوم الهيئة بالت�صديق على
(� )4أربع ن�سخ من املح�ضر مبا يفـيد الإيداع بعد �سداد الر�سم املقرر ،مرفقا به ا�ستمارات
الرت�شح لدى الهيئة �إذا كان جرى انتخاب فـي اجلمعية.
وت�سلم ن�سخة م�صدقة من املح�ضر �إىل كل من ال�سوق و�شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع
وال�شركة وامل�سجل.
املــادة ( ) 113
للم�ساهم احلق فـي االطالع على حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة فـي املركز الرئي�سي
لل�شركة ،ولكل ذي م�صلحة احلق فـي طلب االطالع لدى الهيئة على حما�ضر اجتماعات
اجلمعية العامة واحل�صول على �صورة طبق الأ�صل منها مقابل �سداد الر�سم املقرر.
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الفـــرع الثانـــي
جملـــ�س الإدارة
�أوال
�إجـراءات انتخـاب �أع�ضـاء جملـ�س الإدارة
املــادة ( ) 114
يتعني عند ت�شكيل جمل�س الإدارة مراعاة الآتي:
� - 1أن يكون جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري تنفيذيني.
� - 2أن يكون عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة على الأقل وفق اجلدول الآتي:
عدد الأع�ضاء
عدد الأع�ضاء امل�ستقلني

5
2

7
3

9
3

11
4

وحتدد املبادئ املنظمة للحوكمة التي ت�ضعها الهيئة احلاالت التي ال يعد فيها ع�ضو جمل�س
الإدارة م�ستقال.
املــادة ( ) 115
ي�شرتط فيمن يرغب فـي الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة تقدمي ما يفيد ا�ستيفاء
ال�شروط الآتية:
� - 1أن يكون �شخ�صا طبيعيا.
� - 2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سمعة.
� - 3أال يقل عمره عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة.
� - 4أن يكون لديه رقم م�ساهم م�سجل لدى �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع.
� - 5أال يكون عاجزا عن �سداد مديونيته لل�شركة التي يتقدم ب�أوراق تر�شيحه لع�ضوية
جمل�س �إدارتها.
� - 6أال يكون قد حكم عليه فـي جناية� ،أو جرمية خملة بال�شرف والأمانة ما مل يكن
قد رد �إليه اعتباره� ،أو بالإفال�س� ،أو بالإع�سار.
� - 7أال يكون مت�سببا بت�صرفات فردية �أو �ضمن امل�س�ؤولية اجلماعية ملجل�س الإدارة فـي
�إفال�س �إحدى ال�شركات.
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� - 8إذا كان مرت�شحا ب�صفته ع�ضوا م�ستقال فيقدم �إقرارا بذلك وب�أنه �ست�سقط
ع�ضويته �إذا فقد �صفة اال�ستقاللية.
� - 9أال يرتتب على اكت�سابه الع�ضوية �أن ي�صبح ع�ضوا فـي �أكرث من (� )4أربع �شركات
م�ساهمة عامة مركز عملها الرئي�سي فـي ال�سلطنة ،و�أال يكون رئي�سا ملجل�س �إدارة
�أكرث من �شركتني.
� - 10أال يكون عامال �أو ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة �شركة م�ساهمة عامة �أو مقفلة متار�س
�أغرا�ضا م�شابهة فـي ال�سلطنة لأغرا�ض ال�شركة التي يتقدم للرت�شح لع�ضوية
جمل�س �إدارتها.
املــادة ( ) 116
ال يجوز �أن يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة متلك حد �أدنى من الأ�سهم للرت�شح لع�ضوية
جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 117
يقدم من يرغب فـي الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة ا�ستمارة وفق النموذج الذي تعده
الهيئة �إىل ال�شركة بعد تدوين جميع البيانات املطلوبة بها ،وذلك قبل ( )5خم�سة �أيام على
الأقل من التاريخ املحدد الجتماع اجلمعية العامة النتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
وعلى ال�شركة ن�شر �أ�سماء املرت�شحني ونبذة خمت�صرة عنهم فـي نظام الن�شر الإلكرتوين
قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة مبدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أيام.
املــادة ( ) 118
يتوىل امل�ست�شار القانوين لل�شركة مراجعة واعتماد ا�ستمارات املرت�شحني للت�أكد من تدوين
جميع البيانات املطلوبة بها والتحقق من ا�ستيفائهم ال�شروط الواجب توافرها ،وذلك قبل
موعد انعقاد اجلمعية العامة مبدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أيام.
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املــادة ( ) 119
يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن طريق االنتخاب ال�سري املبا�شر من قبل امل�ساهمني،
ويكون لكل م�ساهم عدد من الأ�صوات م�ساو لعدد ما ميلكه من �أ�سهم ويحق له الت�صويت
بها جميعا ملرت�شح واحد �أو تق�سيمها بني من يختارهم من املرت�شحني مبا ال يجاوز عدد
املقاعد ال�شاغرة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وذلك ببطاقــة الت�صوي ــت بحي ــث يك ــون �إجمال ــي
ما �أعطاه لهم من �أ�صوات م�ساويا لعدد الأ�سهم التي ميلكها.
املــادة ( ) 120
�إذا عقد اجتماع اجلمعية العامة النتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكان عدد املرت�شحني �أقل
من عدد الأع�ضاء املحدد فـي النظام الأ�سا�سي ،وجب دعوة اجلمعية العامة مرة �أخرى
خالل (� )60ستني يوما على الأكرث من تاريخ االنعقاد النتخاب عدد الأع�ضاء املتبقي.
املــادة ( ) 121
تكون ع�ضوية من يتم انتخابه باملخالفة للأحكام املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه
الالئحة باطلة من تاريخ انتخابه ،ويجب على جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة
النتخاب ع�ضو �آخر خالل ( )30ثالثني يوما على الأكرث من اكت�شاف البطالن ،على
�أن تعود ال�شركة على ذلك الع�ضو وعلى كل من �شارك فـي ت�سهيل دخوله جمل�س الإدارة
بالتعوي�ض عما �أ�صابها من �أ�ضرار من جراء ذلك.
ثانيــا
اخت�صا�صــات جملـــ�س الإدارة
املــادة ( ) 122
مع مراعاة �أحكام املــادة (  )184من القانون ،يتولى جمل�س الإدارة الآتي:
 - 1تعيني الرئي�س التنفيذي �أو من فـي حكمه والعاملني الذين يتبعونه تبعية مبا�شرة
ويرفعون تقاريرهم �إليه وفق الهيكل التنظيمي لل�شركة وحتديد اخت�صا�صاتهم
وحقوقهم.
 - 2ت�شكيل اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة للقيام ببع�ض الأعمال ويت�ضمن قرار
الت�شكيل ت�سمية الأع�ضاء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم.
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 - 3تقييم �أداء العاملني املن�صو�ص عليهم فـي البند ( )1من هذه املادة ،وتقييم الأعمال
التي تقوم بها اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
 - 4ت�ضمني التقرير ال�سنوي املقدم للجمعية العامة م�سوغات مقدرة ال�شركة على
اال�ستمرار فـي ممار�سة الأن�شطة املحددة لها وحتقيق �أهدافها.
 - 5تعيني �أمني �سر جمل�س الإدارة فـي �أول اجتماع له.
 - 6ت�ضمني تقرير احلوكمة بيانا كامال عن جميع املبالغ التي يكون قد تلقاها �أي
ع�ضو من ال�شركة خالل ال�سنة.
 - 7الت�أكد من ا�ستيفاء �أي قرار للمتطلبات القانونية قبل الإف�صاح عنه للجمهور.
 - 8حتديد مبلغ مقابل احل�صول على ن�سخة مطابقة للأ�صل من النظام الأ�سا�سي،
مبا ال يتجاوز ( )20ع�شرين رياال عمانيا.
املــادة ( ) 123
على جمل�س الإدارة و�ضع لوائح داخلية لتنظيم �إدارة ال�شركة وفقا لل�ضوابط الآتية:
� -1أن تت�ضمن الهيكل التنظيمي لل�شركة والتق�سيمات الفرعية واخت�صا�صاتها
التف�صيلية.
� - 2أن حتدد �إجراءات رفع التقارير.
� - 3أن حتدد اخت�صا�صات اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
� - 4أن حتدد امل�ستويات وال�صالحيات املتعلقة باملوافقة على امل�صروفات والنفقات
املالية.
� - 5أن تت�ضمن الأحكام والإجراءات اخلا�صة بتنظيم امل�شرتيات واملناق�صات واملمار�سات.
� - 6أن تت�ضمن التعيني والرتقية والرواتب والتطوير والتدريب و�إنهاء اخلدمة
وغريها من �ش�ؤون العاملني.
� - 7أن تنظم الإجراءات املتعلقة ب�إدارة املخاطر ،والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة،
والإف�صاح.
� - 8أن تت�ضمن ال�سيا�سات اال�ستثمارية بال�شركة.
� - 9أن تنظم عقد اجتماعات جمل�س الإدارة با�ستخدام و�سائل االت�صال املنا�سبة التي
تتيح االت�صال ال�شفهي واملرئي.
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املــادة ( ) 124
على جمل�س الإدارة حتديث النظام الأ�سا�سي وادراج جميع التعديالت التي مت �إقرارها من
اجلمعية العامة غري العادية ،ويجب التوقيع على الن�سخة املحدثة من امل�ست�شار القانوين
ورئي�س جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 125
على جمل�س الإدارة مراجعة مدى فاعلية وكفاية �أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة اللوائح
الداخلية بال�شركة ملرة واحدة فـي ال�سنة على الأقل ،على �أن يتم الت�أكيد فـي تقريره املوجه
�إىل امل�ساهمني ب�أنه مت عمل هذا الإجراء.
املــادة ( ) 126
على جمل�س الإدارة العمل على و�ضع ال�سيا�سات التي متكن امل�ساهمني من احل�صول على
املعلومات الكاملة وال�صحيحة مبا يعينهم على ممار�سة حقوقهم التي ر�سمها لهم القانون،
وعليه حتديد املواعيد لت�سليم تلك املعلومات مبا ين�سجم مع القواعد املعمول بها للإف�صاح.
املــادة ( ) 127
يجوز ملجل�س الإدارة �إ�صدار بع�ض من قراراته عن طريق حم�ضر بالتمرير ،على �أن يراعى
الآتي:
� - 1أال يكون مو�ضوع القرار يتعلق بالبيانات املالية �أو املو�ضوعات املحالة ملجل�س
الإدارة من جلنة التدقيق.
 - 2عر�ض القرار املراد �إ�صداره على جميع الأع�ضاء مرفقا به جميع امل�ستندات
والوثائق الالزمة لدرا�سته واتخاذ القرار ب�ش�أنه.
 - 3يجب �أن يدون كل ع�ضو دون ا�ستثناء موقفه من القرار ،وفـي حالة الرف�ض عليه
�أن يو�ضح كتابة �أ�سباب ومربرات الرف�ض.
املــادة ( ) 128
يقوم �أمني �سر جمل�س الإدارة بتدوين وقائع كل اجتماعات جمل�س الإدارة من خالل
حم�ضر اجتماع يو�ضح فيه جميع املو�ضوعات والتفا�صيل الهامة التي متت مناق�شتها
والقرارات التي مت اتخاذها ،على �أن تدون فيه �أ�سماء الأع�ضاء احلا�ضرين والذين �صوتوا
ل�صالح �أو �ضد كل قرار منها ،ويتعني �أن تكون املحا�ضر م�ؤرخة وحتمل رقما م�سل�سال.
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ثالثـــا
املكافــ�آت وبــدل ح�ضــور اجلل�ســات
املــادة ( ) 129
يجب �إدراج بند حتديد بدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه فـي جدول
�أعمال اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ،على �أال يتجاوز بدل ح�ضور اجلل�سات ()10.000
ع�شرة �آالف ريال عماين لكل ع�ضو خالل ال�سنة الواحدة.
املــادة ( ) 130
يكون توزيع مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة من الأرباح ال�صافية لل�شركة بعد خ�صم ال�ضرائب
وا�ستقطاع االحتياطي القانوين واحل�سابات االحتياطية االختيارية ،وما تخ�ص�صه ال�شركة
من الأرباح لزيادة ر�أ�س مالها �أو لتوزيعه على م�ساهميها.
و�إذا كان لدى ال�شركة ح�سابات مالية جممعة فيجب على جمل�س الإدارة �أن يحدد ال�سيا�سة
املتبعة حول ما �إذا كانت مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة �سوف حتت�سب من نتائج بياناتها
املالية لل�شركة الأم �أو املجمعة.
املــادة ( ) 131
تكون �آلية توزيع املكاف�آت وبدل ح�ضور اجلل�سات على �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان
املنبثقة عنه فـي احلدود املقررة من اجلمعية العامة وفق املعايري املعتمدة من جمل�س
الإدارة.
املــادة ( ) 132
يحدد جمل�س �إدارة الهيئة املكاف�آت ،وبدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة امل�ؤقت واللجان
املنبثقة عنه املكلف بت�سيري �أعمال ال�شركة ،والع�ضو املراقب املعني من قبل الهيئة ،على �أن
يتم ال�صرف من ال�شركة.
املــادة ( ) 133
حتدد اجلمعية العامة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وفقا للقواعد الآتية:
� - 1أال تتجاوز املكاف�آت مبلغ ( )300.000ثالثمائة �ألف ريال عماين لل�شركة التي
حققت �أرباحا �صافية م�ساوية �أو تفوق الأرباح املحققة فـي �سنتها املالية ال�سابقة
وال توجد لديها خ�سائر مرتاكمة ومل يلحق بر�أ�س مالها خ�سارة.
� -2أال تتجاوز املكاف�آت مبلغ ( )150.000مائة وخم�سني �ألف ريال عماين لل�شركة التي
حققت �أرباحا �صافية �أقل عن الأرباح املحققة فـي �سنتها املالية ال�سابقة ومل يلحق
بر�أ�س مالها خ�سارة.
-79-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

رابعــا
�ضوابـط التعامـالت مـع الأطـراف ذوي العالقـة
املــادة ( ) 134
ال يجوز �أن يكون لأي طرف ذي عالقة �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي ال�صفقات
والعقود التي جتريها ال�شركة حل�سابها� ،إال فـي احلالتني الآتيتني:
 - 1العقود وال�صفقات االعتيادية التي تدخل ال�شركة طرفا فيها فـي �سياق ن�شاطها
االعتيادي على �أال يح�صل الطرف ذو العالقة على �أي ميزة.
وفـي تطبيق هذا البند يق�صد بال�صفقات االعتيادية العقود وال�صفقات املتداولة
ب�شكل غري منقطع �أو متوا�صل والتي تربمها ال�شركة ملزاولة �أغرا�ضها الرئي�سية.
 - 2العقود وال�صفقات االعتيادية التي تتم عن طريق املناق�صات العامة من خالل
طرح و�إف�صاح كامل عن �ش ــروط املناقــ�صة �أو تلك التي تتم مــن خ ــالل ا�ستــدراج
مــا ال يقــل ع ــن ( )3ثالث ــة ع ــرو�ض ،عل ــى �أن يك ــون الع ــر�ض املقــدم مــن الطــرف
ذي العالقة هو �أف�ضل العرو�ض.
وفـي كلتا احلالتني ،يجب االلتزام مبا ي�أتي فـي تنفيذ تلك التعامالت:
�أ � -أن تخ�ضع تلك التعامالت ملراجعة جلنة التدقيق قبل ال�شروع فـي تنفيذ التعامل.
ب  -احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة بناء على تو�صية جلنة التدقيق.
ج � -إحاطة اجلمعية العامة فـي �أول اجتماع لها علما بتلك التعامالت.
املــادة ( ) 135
يجب احل�صول على موافقة اجلمعية العامة قبل ال�شروع فـي تنفيذ التعامالت غري
االعتيادية �أو التي ال تدخل فـي �سياق الن�شاط االعتيادي لل�شركة �أو االثنني معا مع
الأطراف ذوي العالقة� ،شريطة �أن تكون املوافقة خم�ص�صة و�صريحة لكل تعامل على حدة،
و�أن يذكر فيها جميع التفا�صيل اخلا�صة بالتعامل.
ويجب فـي حالة طلب املوافقة امل�سبقة من اجلمعية العامة العادية ت�ضمني جدول �أعمال
اجلمعية الآتي:
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 - 1تفا�صيل هذه التعامالت على النحو الآتي:
أ�  -ا�سم الطرف ذي العالقة امل�ستفيد.
ب  -طبيعة التعامل و�شروطه ومربرات �إجرائه.
ج  -قيمة التعامل.
د  -مدة تنفيذ التعامل.
هـ � -إجراء تقييم م�ستقل فـي حالة ال�شراء �أو الت�صرف فـي الأ�صول.
 - 2بيان ر�أي جلنة التدقيق وجمل�س الإدارة ب�ش�أن التعامل.
املــادة ( ) 136
ال يجوز ا�شرتاك الطرف ذي العالقة فـي الت�صويت فـي اجلمعية العامة �أو جمل�س الإدارة
على �أي قرار ب�ش�أن التعامل الذي يكون له فيه م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
املــادة ( ) 137
على ال�شركة مراعاة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية عند ت�صنيف ال�صفقات
والتعامالت والإجراءات اخلا�صة بتنفيذها والإف�صاح عنها.
املــادة ( ) 138
يجب الإف�صاح فـي التقرير ال�سنوي لل�شركة عن تفا�صيل التعامالت مع الأطراف ذات
العالقة ،وعلى مراقب ح�سابات ال�شركة فـي ال�سنة التالية الت�أكد من تنفيذ الطرف ذي
العالقة جميع التزاماته املتعلقة بهذا التعامل و�أي تعامالت كان طرفا فيها.
املــادة ( ) 139
تعترب ال�صفقة التي متت باملخالفة ل�ضوابط التعامالت مع الأطراف ذات العالقة باطلة،
وال ت�سري فـي مواجهة ال�شركة وامل�ساهمني ،ويتحمل الطرف ذو العالقة تبعات الأ�ضرار
الناجتة عن ذلك.
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الفـــرع الثالــث
الإدارة التنفيذيــة
املــادة ( ) 140
متار�س الإدارة التنفيذية م�س�ؤولياتها و�صالحياتها وفق هيكل تنظيمي يعتمد من جمل�س
الإدارة يتم فيه حتديد م�س�ؤوليات و�صالحيات العاملني فـي الإدارة التنفيذية ،كما يجب
�أن ي�صادق جمل�س الإدارة على تفوي�ض منظم يكون �إطارا للم�س�ؤوليات وال�صالحيات امل�شار
�إليها ،كما يتعني على الإدارة التنفيذية اال�ستجابة الكافية واملنا�سبة لطلبات جمل�س الإدارة
وجلانه بغر�ض و�ضع �سيا�ساته مو�ضع التنفيذ.
املــادة ( ) 141
تكون الإدارة التنفيذية م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة م�س�ؤولية كاملة عن جميع ت�صرفاتها.
املــادة ( ) 142
يجب على الإدارة التنفيذية القيام مبا ي�أتي:
 - 1ت�سيري الأعمال اليومية لل�شركة بكل كفاءة و�إخال�ص وفقا لل�سيا�سات والإجراءات
املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
 - 2تنفيذ �أغرا�ض ال�شركة املن�صو�ص عليها فـي نظامها الأ�سا�سي.
� - 3إطالع جمل�س الإدارة باملخاطر وال�صعوبات ح�سب ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة.
 - 4حماية حقوق امل�ساهمني وتنمية ال�شركة وزيادة �أرباحها.
� - 5إبالغ جمل�س الإدارة واجلهات املخت�صة ب�أي حادث �أو خمالفة تقع فـي ال�شركة
يرتتب عليها �أثر مايل.
 - 6الإف�صاح التف�صيلي ملجل�س الإدارة عن جميع ال�صفقات املالية والتجارية والتي
يكون لهم فيها �أو لأي من �أقاربهم حتى الدرجة الأولى م�صالح �شخ�صية قد
تتعار�ض مع م�صلحة ال�شركة.
 - 7و�ضع املعلومات الأ�سا�سية املتعلقة بال�شركة ونتائجها ال�سنوية وربع ال�سنوية
والبيانات واملعلومات التو�ضيحية والتحليالت التي تقوم بها ال�شركة على موقعها
فـي �شبكة املعلومات العاملية ،وفـي نظام الن�شر الإلكرتوين وفق متطلبات الإف�صاح.
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املــادة ( ) 143
تلتزم الإدارة التنفيذية مببادئ ال�سلوك املهني التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 144
مع عدم الإخالل بامليزة التناف�سية لل�شركة �أو الإف�صاح عن �أي بيانات �أو معلومات من
�ش�أنها الإ�ضرار مب�صلحة ال�شركة ،يجب �أن يت�ضمن التقرير ال�سنوي موجزا ملناق�شات
الإدارة التنفيذية وحتليالتها بالإ�ضافة �إىل ر�أي جمل�س الإدارة ب�ش�أنها وفق النموذج الذي
تعده الهيئة.
الف�صــل ال�سابــع
جلنـة التدقيـق واملراقـب الداخلـي وامل�ست�شـار القانونـي ومراقـب احل�سابـات
الفـرع الأول
جلنـة التدقيـق
املــادة ( ) 145
يجب على ال�شركة �أن تكون لديها جلنة للتدقيق ،وعلى جمل�س الإدارة �أن ي�صدر قرارا
بت�شكيل جلنة التدقيق من بني �أع�ضائه ،وفق القواعد الآتية:
 - 1ت�شكل جلنة التدقيق من ( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل ،على �أن يكون �أغلبيتهم من
الأع�ضاء امل�ستقلني.
� - 2أن يرت�أ�س جلنة التدقيق �أحد الأع�ضاء امل�ستقلني ،ويحظر اجلمع بني رئا�سة جلنة
التدقيق ،ورئا�سة جمل�س الإدارة.
� - 3أن يتوفر لدى رئي�س و�أع�ضاء جلنة التدقيق الإملام ب�إدارة املخاطر واحلوكمة ،و�أن
تتوفر لدى �أحد �أع�ضائها اخلربة املالية واملحا�سبية.
� - 4أن يت�ضمن قرار ت�شكــيل جلنــة التدقي ــق نظــام عملهــا ومكــان ون�صــاب �صحــة
اجتماعاتها ومدة عملها وكيفية القيام ب�أعمالها وواجباتها.
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املــادة ( ) 146
تعقد جلنة التدقيق (� )4أربعة اجتماعات فـي ال�سنة على الأقل على �أن يكون من بني
احلا�ضرين �أغلبية الأع�ضاء امل�ستقلني.
املــادة ( ) 147
تتوىل جلنة التدقيق املهام وامل�س�ؤوليات الآتية:
 - 1بحث ودرا�سة اجلوانب املتعلقة بتعيني مكاتب مراقبي احل�سابات ،و�أتعابهم،
و�شروط اال�ستعانة بهم.
 - 2مراجعة تفا�صيل خطة عمل مكاتب مراقبي احل�سابات ونتائج عملية التدقيق،
والت�أكد من �إعطاء مراقب احل�سابات حق االطالع الكامل على جميع امل�ستندات
الالزمة لتنفيذ مهامه.
 - 3الت�أكد من وجود �إجراءات كافية ملنع واكت�شاف �أي حالة احتيال �أو تزوير مايل
وت�ضمن االلتزام باملبادئ املحا�سبية وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية ،والتي
تظهر املركز املايل احلقيقي لل�شركة.
 - 4الإ�شراف على �أعمال التدقيق الداخلي ،وذلك من خالل خطة عمل التدقيق
املعتمدة ،ودرا�سة تقارير املراقب الداخلي ،و�ضمان اطالع املراقب الداخلي الكامل
على جميع امل�ستندات ذات العالقة ،ومراجعة وبحث مدى فعالية وكفاءة عملية
التدقيق الداخلي ب�شكل دوري.
 - 5مراجعة �سيا�سات ال�شركة املتعلقة ب�إدارة املخاطر ،والت�أكد من مدى مالءمة
وكفاية �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة من واقع التقارير الدورية للمراقب
الداخلي ومراقب احل�سابات �أو اال�ستعانة بجهات ا�ست�شارية متخ�ص�صة فـي هذا
املجال.
 - 6مراجعة القوائم املالية الف�صلية وال�سنوية قبل �إ�صدارها ،ومراجعة حتفظات
مراقب احل�سابات على م�سودة القوائم املالية � -إن وجدت  ،-والت�أكد من التزام
ال�شركة مبعايري املحا�سبة الدولية ،ومتطلبات الإف�صاح ال�صادرة من الهيئة.
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 - 7العمل كقناة ات�صال بني جمل�س الإدارة ،وكل من مراقب احل�سابات ،واملراقب
الداخلي.
 - 8مراجعة ال�صفقات والتعامالت املقرتح �أن تقوم بها ال�شركة مع الأطراف ذات
العالقة ،وتقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إلى جمل�س الإدارة.
 - 9مراجعة تقرير املقيم اخلارجي للمراقب الداخلي ،وتقدميه �إلى جمل�س الإدارة
م�شفوعا بتو�صياتها ،والإف�صاح عن ملخ�ص لنتائج عملية التقييم كجزء من
تقرير احلوكمة.
 - 10اقرتاح الأجور واملكاف�آت واملزايا املالية والعينية للعاملني فـي وحدة التدقيق
الداخلي.
املــادة ( ) 148
للجنة التدقيق حق طلب ح�ضور املدير املايل ورئي�س وحدة التدقيق الداخلي واملراقب
الداخلي اجتماعاتها للح�صول على املزيد من الإي�ضاحات ،واال�ستعانة ب�أ�شخا�ص من ذوي
اخلربة والكفاءة� ،إذا ما دعت احلاجة �إلى ذلك ،واحل�صول على معلومات من �أي عامل
بال�شركة.
املــادة ( ) 149
يجب على جلنة التدقيق �أن ت�ستمع �إلى �آراء مراقب احل�سابات واملراقب الداخلي بدون
ح�ضور الإدارة التنفيذية ملرة واحدة على الأقل خالل العام.
الفرع الثاين
املراقب الداخلي
املــادة ( ) 150
يجب على كل �شركة تعيني مراقب داخلي للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي بها من خالل
ت�ضمني هيكلها التنظيمي وحدة م�ستقلة للتدقيق الداخلي �أو التعاقد مع �أحد مكاتب
التدقيق الداخلي املعتمدة لدى الهيئة ،ويجب على كل �شركة يبلغ ر�أ�س مالها ()10.000.000
ع�شرة ماليني ريال عماين �أو �أكرث �أن يكون لها وحدة تدقيق داخلي من خالل تعيني
عاملني متفرغني فـي ال�شركة.
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ويكون ملجل�س الإدارة �سلطة تعيني و�إنهاء التعاقد ،وقبول ا�ستقالة رئي�س وحدة التدقيق
الداخلي �أو �أحد مكاتب التدقيق الداخلي املعتمدة من الهيئة ،وذلك بناء على تو�صية جلنة
التدقيق.
ويتولى �أمني �سر جمل�س الإدارة جميع الإجراءات املتعلقة بتعيني املراقب الداخلي
وب�إ�شراف جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 151
يعد بالهيئة �سجل العتماد مكاتب التدقيق الداخلي التي ميكن لل�شركة التعاقد معها.
املــادة ( ) 152
ي�شرتط العتماد مكاتب التدقيق الداخلي ،توافر الآتي:
� - 1أن تكون م�سجلة فـي ال�سلطنة و�أال تقل خربتها العملية فـي جمال التدقيق
الداخلي عن ( )5خم�س �سنوات ،ويجوز للرئي�س التنفيذي �إعفاء املكاتب العاملية
املتخ�ص�صة وامل�سجلة فـي ال�سلطنة من �شرط املدة.
� - 2أن يتمتع بالكفاءة املهنية والفنية املنا�سبة ،وال�سمعة احل�سنة فـي جمال التدقيق
الداخلي ،و�أال يكون قد حرم من ممار�سة املهنة� ،أو �صدرت �ضده �أي جزاءات ناجتة
عن ارتكابه �أخطاء مهنية� ،أو خمالفات قانونية خالل ال�سنتني املا�ضيتني.
� - 3أال يقل عدد العاملني املتفرغني لديه عن ( )5خم�سة ،على �أال تقل اخلربة العملية
لعدد ( )2اثنني منهم على الأقل فـي جمال التدقيق الداخلي فـي �شركات امل�ساهمة
فـي ال�سلطنة عن ( )5خم�س �سنوات ،بعد ح�صوله على �شهادة حما�سب قانوين
(� ،)Chartered accountantأو �شهادة مهنية فـي التدقيق الداخلي من م�ؤ�س�سات
معتمدة ،ويجوز تعيني العماين غري امل�ستوفـي لهذا ال�شرط �إذا كان حا�صال على
�شهادة البكالوريو�س فـي املحا�سبة �أو املالية من جامعة معرتف بها فـي ال�سلطنة
و�أن تكون لديه خربة عملية ال تقل عن (� )7سبع �سنوات فـي جمال التدقيق
الداخلي على �شركات امل�ساهمة بعد ح�صوله على ال�شهادة.
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املــادة ( ) 153
يقدم طلب اعتماد مكتب التدقيق الداخلي �إلى الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض،
مرفقا به امل�ستندات الآتية:
� - 1شهادة ال�سجل التجاري.
 - 2قائمة ب�أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع.
 - 3قائمة ب�أ�سماء املالك ،وال�شركاء والعاملني املهنيني لدى املكتب ،وم�ؤهالتهم
العلمية ،واملهنية ،وخرباتهم العملية.
 - 4قائمة بالعمالء الذين يتم تقدمي خدمات التدقيق الداخلي لهم وقت تقدمي
الطلب� ،إن وجد.
 - 5ن�سخة من اللوائح وال�سيا�سات ومنهجية التدقيق التي ي�ستخدمها املكتب فـي �إجراء
عملية التدقيق.
 - 6ما يفيد �سداد الر�سم املقرر.
� - 7أي بيانات �أو معلومات �أخرى تطلبها الهيئة.
املــادة ( ) 154
تتولى الهيئة درا�سة طلب االعتماد ،وت�صدر قرارها خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ
ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد قبوال للطلب.
املــادة ( ) 155
ي�صدر االعتماد ملدة (� )2سنتني بعد �سداد الر�سم املقرر ،ويجوز جتديده بالإجراءات
وال�شروط ذاتها ،على �أن يقدم طلب التجديد خالل ( )30الثالثني يوما ال�سابقة على انتهاء
االعتماد.
املــادة ( ) 156
يجب على مكتب التدقيق الداخلي عند �إيقاف �أو �إلغاء اعتماده التوقف عن ممار�سة مهامه
فورا ،وعلى جمل�س الإدارة اتخاذ �إجراءات �إنهاء التعاقد معه ،وتعيني مكتب تدقيق داخلي
�آخر.
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ويجوز ملكتب التدقيق الداخلي الذي �ألغي اعتماده تقدمي طلب اعتماد جديد �إىل الهيئة
بعد (� )2سنتني وفقا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،وبعد �أن
يثبت �إزالته لأ�سباب �إلغاء االعتماد ال�سابق.
املــادة ( ) 157
يجوز للهيئة �أو لأي طرف ثالث متخ�ص�ص تعينه ،القيام مبراجعة �أعمال �أي من مكاتب
التدقيق الداخلي املعتمدة لديها ،للت�أكد من �أن عملية التدقيق لل�شركة تتم وفقا للإطار
الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق الداخلي ( )IPPFال�صادرة عن معهد املدققني
الداخليني ( ،)IIAوال�سيا�سات واللوائح ومنهجية التدقيق املعتمدة لدى املكتب.
ويجب على مكتب التدقيق الداخلي التعاون مع مدققي الهيئة �أو الطرف الثالث الذي
تعينه وتزويدهم ب�أي بيانات �أو م�ستندات �أو معلومات يطلبونها ،بالكيفية والوقت الذي
يتم حتديده.
املــادة ( ) 158
يجب على جمل�س الإدارة عند تنفيذ �أعمال التدقيق الداخلي من خالل وحدة فـي الهيكل
التنظيمي لل�شركة مراعاة الأحكام الآتية:
� - 1أن تكون الوحدة تابعة ملجل�س الإدارة مبا�شرة وترفع تقاريرها �إليه مبا�شرة،
ويكون جمل�س الإدارة م�س�ؤوال عن جميع النواحي الفنية والإدارية املتعلقة ب�ش�ؤون
الوحدة �أو عامليها ،وال تخ�ضع ل�سلطة الإدارة التنفيذية.
 - 2يجب �أن تتكون الوحدة من ( )2مراقبني اثنني على الأقل.
 - 3يكون تعيني رئي�س الوحدة بقرار من جمل�س الإدارة بناء على تو�صية من جلنة
التدقيق ،ويجب �أال تقل خربته العملية فـي جمال التدقيق الداخلي عن ( )5خم�س
�سنوات ،بعد ح�صوله على �شهادة حما�سب قانوين (،)Chartered accountant
�أو �شهادة مهنية فـي التدقيق الداخلي على �شركات امل�ساهمة من م�ؤ�س�سات معتمدة،
ويجوز تعيني العماين غري امل�ستوفـي لهذا ال�شرط �إذا كان حا�صال على �شهادة
البكالوريو�س فـي املحا�سبة �أو املالية من جامعة معرتف بها فـي ال�سلطنة و�أن
تكون لديه خربة عملية ال تقل عن (� )7سبع �سنوات فـي جمال التدقيق الداخلي
على �شركات امل�ساهمة بعد ح�صوله على ال�شهادة.
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 - 4يحظر على وحدة التدقيق الداخلي القيام مبهام التدقيق الداخلي لأي �شركة
�أخرى ،وت�ستثنى من ذلك ال�شركات التابعة.
 - 5ال يجوز تعيني �أي من العاملني فـي وحدة التدقيق الداخلي فـي ع�ضوية �أي �شركة
تابعة �أو �شقيقة لها.
املــادة ( ) 159
يجب عند تعيني العاملني فـي وحدة التدقيق الداخلي مراعاة الأحكام الآتية:
� - 1أن يكون عامال فـي ال�شركة ومتفرغا للقيام باملهام املنوطة به.
� - 2أن يكون حا�صال على �شهادة مهنية من م�ؤ�س�سات معتمدة كمحا�سب قانوين
(� )Chartered accountantأو فـي التدقيق الداخلي �أو فـي التدقيق على تقنية
املعلومات ،ويجوز تعيني العماين غري امل�ستوفـي لهذا ال�شرط �إذا كان حا�صال على
�شهادة البكالوريو�س فـي املحا�سبة �أو املالية �أو تقنية املعلومات �أو �أي تخ�ص�ص �آخر
له عالقة ب�أعمال ال�شركة من جامعة معرتف بها فـي ال�سلطنة� ،شريطة ح�صوله
على تدريب فـي جمال التدقيق الداخلي ملدة ( )12اثني ع�شر �شهرا على الأقل بعد
ح�صوله على ال�شهادة.
املــادة ( ) 160
يجب على جمل�س الإدارة عند التعاقد مع �أحد مكاتب التدقيق الداخلي مراعاة الأحكام
الآتية:
� - 1أن يكون معتمدا لدى الهيئة.
 - 2عدم تقدمي �أي خدمات �إ�ضافية لل�شركة من غري خدمات التدقيق الداخلي.
� - 3أال يجمع بني �أعمال املراقب الداخلي وبني �أعمال مراقب احل�سابات لل�شركة
ذاتها.
 - 4املحافظة على �سرية املعلومات التي يتم احل�صول عليها خالل مرحلة التدقيق.
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املــادة ( ) 161
يجب �أن ت�شمل مهام وم�س�ؤوليات �أعمال التدقيق الداخلي ب�صفة خا�صة الآتي:
 - 1القيام مبراجعة �أي بيانات مالية غري مدققة فـي حالة مل يتم مراجعتها من
مراقب احل�سابات ،ورفع تقرير مبالحظاته ب�ش�أنها قبل الإف�صاح عنها للجمهور.
 - 2مراجعة مدى فعالية معايري ال�سلوك املهني والأخالقي ،و�آلية التعامل مع
املخالفات �أو ال�شكاوى.
 - 3تقييم مدى التزام ال�شركة مبتطلبات احلوكمة ،و�إعداد تقرير بنتيجة �أعمال
التقييم لعر�ضه على جمل�س الإدارة.
 - 4مراجعة ،وفح�ص الإجراءات وال�ضوابط الداخلية بال�شركة التي و�ضعت للت�أكد
من التزام ال�شركة باملتطلبات القانونية واللوائح الداخلية لل�شركة مل�ساعدة �إدارة
ال�شركة فـي حتديد مواطن ال�ضعف فـي �أنظمة الرقابة الداخلية والتو�صية
باتخاذ الإجراءات املالئمة ملعاجلتها ،والتغلب عليها.
 - 5مراجعة املكاف�آت واملزايا واملنافع التي قدمت لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة للت�أكد
من تقيدها باملتطلبات القانونية ،و�أنه مت اعتمادها بوا�سطة جمل�س الإدارة،
ويجب �أن تتم هذه املراجعة بوا�سطة رئي�س وحدة التدقيق الداخلي � -إن وجد -
مع احلفاظ على �سرية �أعمال املراجعة.
 - 6توفري املعلومات ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية حول مدى كفاية وفعالية
�أنظمة الرقابة الداخلية واللوائح الداخلية املتعلقة باجلوانب الإدارية واملحا�سبية
واملالية فـي ال�شركة ،وعن �أداء ال�شركة باملقارنة مع معايري الأداء املحددة.
 - 7مراجعة الو�سائل والآليات املعمول بها حلماية �أ�صول ال�شركة.
 - 8مراجعة جميع جوانب العمل للت�أكد من اال�ستغالل الأمثل للموارد ،ومدى
التزامها بال�سيا�سات ،والإجراءات ،واللوائح الداخلية املنظمة لها.
� - 9إبداء الر�أي فـي ت�صميم الأنظمة اليدوية ،والآلية للت�أكد من احتواء تلك الأنظمة
على �ضوابط داخلية كافية.
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 - 10التعاون مع مراقب احل�سابات وتقدمي كل املعلومات ال�ضرورية مبوجب معايري
التدقيق الدولية (.)ISA
 - 11مراجعة نظام �أمن املعلومات ،ونظام املراقبة مبا فـي ذلك نظام مراقبة التطبيقات،
ونظام �إدارة قاعدة البيانات حلماية �أمن ،و�سالمة ،و�سرية بيانات ال�شركة.
 - 12ن�شر الوعي بخ�صو�ص اجلوانب املتعلقة ب�إدارة املخاطر.
� - 13أي مهام �أخرى تقررها جلنة التدقيق �أو جمل�س الإدارة� ،شريطة �أال تتعار�ض مع
مهام املراقب الداخلي� ،أو ت�ؤثر على مو�ضوعيته وحياديته.
املــادة ( ) 162
يجب على ال�شركة منح املراقب الداخلي كافة ال�صالحيات للو�صول �إىل جميع بيانات
العاملني بال�شركة و�سجالتها وممتلكاتها ،واالت�صال املبا�شر برئي�س و�أع�ضاء جلنة التدقيق
ورئي�س جمل�س الإدارة ،لطلب ما يراه من بيانات الزمة لأعمال التدقيق.
املــادة ( ) 163
يجب على وحدة التدقيق الداخلي �إعداد دليل لل�سيا�سات والإجراءات الواجب اتباعها فـي
�أعمال التدقيق الداخلي ،واعتماده من جمل�س الإدارة ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي:
 - 1الهيكل التنظيمي لوحدة التدقيق الداخلي.
 - 2الو�صف الوظيفـي وامل�ؤهالت املطلوبة لرئي�س وحدة التدقيق الداخلي والعاملني
بها.
� - 3آلية رفع تقارير التدقيق الداخلي.
 - 4منهجية التدقيق الداخلي التي تبني بو�ضوح املعايري املقبولة دوليا وحمليا التي
�سوف يتم العمل بها.
� - 5إجراءات التحقيق فـي االحتيال ،ورفع التقارير املتعلقة بها.
� -6إجراءات التعامل فـي حالة عدم اال�ستقاللية مع �أي من العاملني فـي وحدة
التدقيق الداخلي.
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 - 7برنامج تو�ضيحي لعمل وحدة التدقيق الداخلي جلميع �أن�شطة ال�شركة يو�ضح به
احلد الأدنى من �إجراءات التدقيق التي يتعني عليها القيام بها لكل ن�شاط ،و�أي
�إجراءات تدقيق �أخرى مبنية على املخاطر �سوف يتم تبنيها.
 - 8املنهجية املتبعة فـي �أخذ العينات.
� - 9إجراءات متابعة ،و�إغالق تو�صيات التدقيق.
 - 10الربامج الداخلية ،واخلارجية ل�ضبط جودة �أن�شطة التدقيق الداخلي.
املــادة ( ) 164
يجب على وحدة التدقيق الداخلي �إعداد خطة التدقيق الداخلي بناء على املخاطر التي
تتعر�ض لها ال�شركة قبل بداية ال�سنة ،واعتمادها بوا�سطة جلنة التدقيق ،على �أن تت�ضمن
اخلطة الآتي:
 - 1ملخ�صا لتقييم املخاطر التي بنيت خطة التدقيق املقرتحة على �أ�سا�سها� ،إذا كان
ال توجد لدى ال�شركة �إجراءات ( )Enterprise risk managementمعمول بها
لإدارة املخاطر� ،أما �إذا كان يوجد لدى ال�شركة مثل تلك الإجراءات ،فيجوز ربط
خطة التدقيق بتلك الإجراءات وفقا لتقدير وحدة التدقيق الداخلي.
� - 2أن تغطي ب�شكل معقول كل جوانب العمل فـي ال�شركة وفقا لتقييم املخاطر
والتقييم املهني لوحدة التدقيق الداخلي ،وعليها الت�أكد من تغطية اجلوانب
الآتية مرة واحدة على الأقل �سنويا:
�أ  -امل�شرتيات ،والعقود ،والذمم الدائنة.
ب  -الإيرادات ،والذمم املدينة.
ج  -التعامالت مع الأطراف ذات العالقة.
د  -مراجعة مدى التزام ال�شركة باملتطلبات القانونية ،والرقابية.
هـ  -التدقيق الداخلي على ال�شركات التابعة من غري �شركات امل�ساهمة العامة.
و  -مراجعة ال�ضوابط الداخلية املعمول بها ل�ضمان �أمن ،و�سالمة �أنظمة تقنية
املعلومات ،وقاعدة البيانات فـي ال�شركة.
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املــادة ( ) 165
يجوز �إجراء تعديالت على خطة التدقيق الداخلي بعد اعتمادها� ،شريطة �أن يكون اعتماد
التعديل من قبل جلنة التدقيق.
املــادة ( ) 166
يجب القيام ب�أعمال التدقيق الداخلي وفق الإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال
التدقي ــق الداخلـ ــي ( )IPPFال�صادرة عن معهد املدققني الداخليني ( )IIAبالقدر الذي
ال يتعار�ض فيه مع ال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 167
يجب �إنهاء �أعمال التدقيق الداخلي لل�سنة املالية قبل انتهاء مراقب احل�سابات من �أعمال
التدقيق على ال�شركة.
املــادة ( ) 168
يج ــب علــى املراقب الداخلي رفع تقرير �أويل للتدقيق الداخلي �إىل الرئي�س التنفيذي
�أو املدير العام لل�شركة ،بح�سب الأحوال ،لإبداء املالحظات عليه ما عدا احلاالت املتعلقة
بوجود ا�شتباه فـي وقوع جرمية جزائية ،والتي يجب �إبالغها مبا�شرة لأع�ضاء جلنة
التدقيق ورئي�س جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 169
يج ــب تقديــم التقرير النهائي للتدقيق الداخلي مرفقا به مالحظات الرئي�س التنفيذي
�أو املدير العام لل�شركة بح�سب الأحوال ،وامللخ�ص التنفيذي للتقرير مرة واحدة على الأقل
كل ( )90ت�سعني يوما �إىل رئي�س و�أع�ضاء جلنة التدقيق ،و�إىل الرئي�س التنفيذي �أو املدير
العام لل�شركة بح�سب الأحوال ،قبل (� )7سبعة �أيام عمل على الأقل من تاريخ اجتماع جلنة
التدقيق.
املــادة ( ) 170
يجب على جلنة التدقيق �إثبات نقاط االختالف بني وحدة التدقيق الداخلي ،والرئي�س
التنفيذي �أو املدير العام لل�شركة فـي املو�ضوعات اخلا�صة ب�أعمال التدقيق الداخلي ،و�أي
مالحظات تتعلق بعرقلة �أو عدم ت�سهيل مهام عمل وحدة التدقيق الداخلي فـي حم�ضر
االجتماع.
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املــادة ( ) 171
يجب على رئي�س وحدة التدقيق الداخلي التبليغ عن املو�ضوعات ذات الأهمية واال�ستعجال
�إلى رئي�س جلنة التدقيق �أو رئي�س جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 172
يجب على املراقب الداخلي االحتفاظ بتقارير التدقيق الداخلي ،و�أوراق العمل ملدة ال تقل
عن ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ تقدمي التقرير النهائي على �أن تكون موثقة ب�صورة كافية
لتظهر �أن �أعمال التدقيق الداخلي قد متت مبا يتفق مع املتطلبات التنظيمية للإطار
الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق الداخلي ( )IPPFال�صادرة من معهد املدققني
الداخليني ( ،(IIAوفـي �سبيل حتقيق ذلك عليه القيام بالآتي:
 - 1حفظ �أي ن�سخ �إلكرتونية من بيانات ،ومعلومات ال�شركة التي مت احل�صول عليها
خالل مرحلة التدقيق الداخلي بطريقة �آمنة �أو م�شفرة ل�ضمان عدم �إ�ساءة
ا�ستخدامها� ،أو ن�سخها ب�أي �صورة.
 - 2حفظ �أي ن�سخ ورقية من بيانات ،ومعلومات ال�شركة التي مت احل�صول عليها خالل
مرحلة التدقيق الداخلي فـي ملفات بطريقة �آمنة ،بحيث يطلع عليها الأ�شخا�ص
املفو�ضون فقط.
 - 3حفظ ال�سجالت وامللفات والبيانات الورقية والإلكرتونية املتعلقة بعمالئه تبد�أ
من تاريخ التوقيع على البيانات املالية.
 - 4و�ضع �إر�شادات تف�صيلية مكتوبة ،وتوفري �أماكن حفظ �آمنة ل�ضمان االلتزام مبا
�سبق.
وفـي جميــع ا ألحــوال ،ال يحــول توقــف مكتــب التدقيق الداخلي دون التزامه باالحتفاظ
بتلك التقاريــر ،و�أوراق العمــل ،وال�سجــالت ،وامللفــات ،والبيانــات ،واملعلومات ،للمدة امل�شار
�إليها فـي هذه املادة.
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املــادة ( ) 173
يجب على ال�شركة �إجراء تقييم خارجي �شامل لأعمال التدقيق الداخلي مع مراعاة الآتي:
� - 1أن يتم �إجراء التقييم عن طريق �أحد مكاتب التدقيق الداخلي املعتمدة لدى
الهيئة على �أال يكون قد مت تعيينه �سابقا بال�شركة كمراقب ح�سابات �أو مراقب
داخلي لل�سنوات الأربع املا�ضية.
� - 2أن ي�صدر قرار تعيني مكتب التدقيق الداخلي من قبل جمل�س الإدارة.
� - 3أن يكون التقييم مرة واحدة كل (� )4أربع �سنوات على الأقل لتغطية �أعمال الأربع
ال�سنوات ال�سابقة.
� - 4أن يرفع املقيم تقريره �إلى جمل�س الإدارة.
 - 5يجب �أن يو�ضح تقرير التقييم ما �إذا كانت �أعمال التدقيق الداخلي قد قامت منذ
التقييم الأخري بالآتي:
أ�  -االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة.
ب  -االلتزام ب�أعمال التدقيق الداخلي وفق الإطار الدويل للممار�سات املهنية
لأعمال التدقيق الداخلي ( )IPPFال�صادرة عن معهد املدققني الداخليني
( )IIAبالقدر الذي ال يتعار�ض فيه مع �أحكام هذه الالئحة.
املــادة ( ) 174
يجب على مكتب التدقيق الداخلي عند رغبته فـي التوقف عن تقدمي �أعمال التدقيق
الداخلي ،اتخاذ الإجراءات الآتية:
� - 1إخطار الهيئة وعمالئه م�سبقا كتابيا بتاريخ التوقف عن ممار�سة �أعمال التدقيق
الداخلي ومدة توقفه و�أ�سبابه.
 - 2التوقف عن التعاقد مع ال�شركات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة.
 - 3ا�ستكمال �أعمال التدقيق الداخلي املتبقية لدى املكتب �أو اتخاذ الإجراءات املنا�سبة
حلفظ حقوق عمالئه.
 - 4تقدمي تقرير �إلى الهيئة عن الإجراءات املتخذة لتنفيذ �أعمال التدقيق الداخلي
املتبقية.
وفـي جميع الأحوال ،ال يعفى مكتب التدقيق الداخلي من امل�س�ؤولية املرتتبة على �أي خط�أ
وقع منه قبل توقفه عن تقدمي �أعمال التدقيق الداخلي.
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الفــرع الثالــث
امل�ست�شــار القانونــي
املــادة ( ) 175
يجب على كل �شركة �أن يكون لديها م�ست�شار قانوين ،ويكون ذلك �إما من خالل تعيني
عامل متفرغ بال�شركة يتمتع مب�ؤهالت وخربات قانونية منا�سبة� ،أو التعاقد مع �أحد
مكاتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية امل�سجلة فـي ال�سلطنة واملعتمدة لدى الهيئة.
ويتم تعيني امل�ست�شار القانوين �أو التعاقد معه ،و�إنهاء خدماته ،وقبول ا�ستقالته ،وعزله
من قبل جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 176
على ال�شركة التي ترغب فـي تعيني م�ست�شار قانوين كعامل متفرغ بها �أن يكون م�ستوفيا
ال�شروط الآتية:
� - 1أن يكون حا�صال على م�ؤهل البكالوريو�س �أو ما يعادله فـي القانون من جامعة
معرتف بها.
� - 2أن تكون لديه خربة عملية ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات فـي جمال ال�شركات
والأعمال القانونية ذات ال�صلة بالأعمال التجارية كقانون التجارة وال�شركات
التجارية وقانون �سوق ر�أ�س املال والقوانني واللوائح ذات العالقة ،ويعفى امل�ست�شار
القانوين العماين من �شرط اخلربة �شريطة �أن تقوم ال�شركة ب�إحلاقه بربامج
تدريبية فـي جماالت اخلربة املذكورة.
املــادة ( ) 177
تعد الهيئة �سجال العتماد مكاتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية التي ميكن لل�شركة
التعاقد معها.
املــادة ( ) 178
على ال�شركة التي ترغب فـي التعاقد مع امل�ست�شار القانوين �أن يكون من بني مكاتب املحاماة
واال�ست�شارات القانونية املعتمدة لدى الهيئة.
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املــادة ( ) 179
ي�شرتط العتماد مكاتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية توافر الآتي:
� - 1أن يكون مرخ�صا لها مبوجب قانون املحاماة.
� - 2أال تقل خربة ( )2اثنني من العاملني باملكتب على الأقل عن ( )10ع�شر �سنوات
فـي جمال املهنة ،منها كحد �أدنى ( )5خم�س �سنوات داخل ال�سلطنة فـي جمال
ال�شركات والأعمال القانونية ذات ال�صلة بالأعمال التجارية كقانون التجارة
وال�شركات التجارية وقانون �سوق ر�أ�س املال والقوانني واللوائح ذات العالقة.
 - 3ما يفيد �سداد الر�سم املقرر.
املــادة ( ) 180
يقدم طلب االعتماد �إىل الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات الآتية:
 - 1ا�سم املكتب وتاريخ ت�أ�سي�سه ومقره الرئي�سي وو�سائل االت�صال به.
 - 2ن�سخة من الرتخي�ص ال�صادر من وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية.
 - 3قائمة ب�أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع.
 - 4قائمة ب�أ�سماء العاملني فـي املكتب وجن�سياتهم وم�ؤهالتهم العلمية واملهنية
وخرباتهم العملية.
 - 5ما يفيد توافر اخلربة لعاملني اثنني على الأقل فـي جمال ال�شركات والأعمال
القانونية ذات ال�صلة بالأعمال التجارية كقوانني التجارة وال�شركات التجارية
و�سوق ر�أ�س املال والقوانني واللوائح ذات العالقة.
 - 6تقدمي �إقرار كتابي من املكتب يتعهد فيه مبا ي�أتي:
�أ  -االلتزام بتوفري جميع البيانات واملعلومات التي تطلبها الهيئة عن ال�شركات
التي تتعاقد معه.
ب  -االلتزام ب�إبالغ الهيئة فورا فـي حالة فقد �شرط من �شروط طلب االعتماد.
� - 7أي م�ستندات �أخرى تطلبها الهيئة.
-97-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

املــادة ( ) 181
تتوىل الهيئة درا�سة طلب االعتماد ،وت�صدر قرارها خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ
ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد قبوال للطلب.
املــادة ( ) 182
ي�صدر االعتماد ملدة (� )2سنتني بعد �سداد الر�سم املقرر ،ويجوز جتديده بالإجراءات
وال�شروط ذاتها ،على �أن يقدم طلب التجديد خالل ( )30الثالثني يوما ال�سابقة على انتهاء
االعتماد.
وال يج ــوز ملكت ــب املحامــاة واال�ست�شارات القانونية اال�ستمرار فـي تقدمي خدمات لل�شركة
�إال بعد جتديد اعتماده.
املــادة ( ) 183
على امل�ست�شار القانوين القيام باملهام والواجبات الآتية:
 - 1الت�أكد من التزام ال�شركة بالقوانني واللوائح والتعليمات املعمول بها.
� - 2إعداد ومراجعة وثائق الت�أ�سي�س لل�شركة و�أي تعديالت عليها مبا يتفق والقوانني
واللوائح والتعليمات املعمول بها.
 -3مراجعة واعتماد ن�شرات الإ�صدار بعد التحقق من ا�ستيفاء جميع املتطلبات
القانونية واتفاقها مع �أحكام القوانني واللوائح املعمول بها ،والنظام الأ�سا�سي
لل�شركة ولوائحها الداخلية.
� - 4إعداد ومراجعة واعتماد العقود واالتفاقيات التي تدخل ال�شركة طرفا فيها مع
اجلهات الأخرى للت�أكد من ا�ستيفائها جميع املتطلبات القانونية.
 - 5مراجعة واعتماد جداول �أعمال اجتماعات اجلمعية العامة والت�أكد من �أن �إجراءات
الدعوة تتم وفقا لأحكام القانون وهذه الالئحة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة
والتعليمات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن.
 - 6التحقق من �صحة ت�شكيل جمل�س الإدارة طوال مدة الع�ضوية.
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 - 7التحقق من �صحة �إجراءات دعوة وانعقاد اجتماعات اجلمعية العامة والإجراءات
ال�شكلية واملو�ضوعية التي يتم تداولها فـي اجلمعية ،واتفاقها مع �أحكام القانون
مبا فيها التحقق من �صحة اكتمال الن�صاب القانوين ومن يتوىل رئا�سة اجلمعية
والت�أكد من ح�ضور مراقب احل�سابات.
 - 8مراجعة حما�ضر اجتماعات اجلمعية العامة واعتمادها بعد الت�أكد من اتفاقها
مع القوانني واللوائح املعمول بها والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ولوائحها الداخلية.
 - 9مراجعة واعتماد ا�ستمارات الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة والت�أكد من ا�ستيفائها
جميع املعلومات والبيانات املطلوبة ،و�أن عملية االنتخاب تتم وفقا للقانون وهذه
الالئحة.
� - 10إبداء الر�أي القانوين فـي احلاالت واملو�ضوعات الأخرى التي تقع �ضمن نطاق
عمله واملحالة �إليه من قبل ال�شركة ،مبا فيها جرائم االحتيال و�إ�ساءة الأمانة
وال�سرقة والإتالف التي تقع فـي ال�شركة.
� - 11أي مهام وواجبات �أخرى تكلفه بها ال�شركة ويقبل القيام بها.
املــادة ( ) 184
ت�سري معايري ال�سلوك املهني الآتية على امل�ست�شار القانوين:
� - 1أن ي�ؤدي مهامه وواجباته بكل �أمانة وم�س�ؤولية ،و�أن يبذل ق�صارى جهده فـي
�إجنازها على �أكمل وجه.
 - 2متابعة القوانني املتعلقة ب�أعمال ال�شركة فـي حدود الواجبات املنوطة به و�أي
تعديالت تطر أ� عليها ،والإف�صاح فـي تقاريره عن الإجراءات التي يتعني اتخاذها
من قبل ال�شركة فـي �ضوء ذلك.
� - 3أال يكون طرفا فـي �أي �أن�شطة �أو �أعمال غري مقبولة بالن�سبة لل�شركة التي يعمل
فيها �أو ينتج عنها ت�ضارب فـي امل�صالح.
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� - 4أن يتجنب �أي عالقة قد ت�ؤثر على تقدمي ر�أي حمايد لل�شركة.
 - 5عدم قبول �أي هدايا �أو عطايا من �أي �شخ�ص �أو جهة يرى ب�أنها ت�ؤثر على ا�ستقالليته
بالأعمال املكلف بها فـي ال�شركة.
� - 6أن يف�صح فـي تقاريره عن جميع احلقائق الهامة التي يتو�صل �إليها ،ويعلم بها،
والتي من �ش�أن �إغفال ذكرها الت�أثري فـي �صحة احلقائق الواردة فـي هذه التقارير.
� - 7أال ي�ستغل املعلومات املتوفرة لديه فـي حتقيق �أي منافع �شخ�صية.
� - 8أي معايري �أخرى تقرها الهيئة.
املــادة ( ) 185
ال يجوز للم�ست�شار القانوين القيام بتقدمي ا�ست�شارات قانونية لل�شركة �إذا وجدت �أي من احلاالت
التي قد ت�ؤثر على ا�ستقالليته �أو من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على ر�أيه.
املــادة ( ) 186
يجب على مكتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية عند رغبته فـي التوقف عن تقدمي
خدماته ،اتخاذ الإجراءات الآتية:
� - 1إخطار الهيئة وعمالئه م�سبقا كتابيا بتاريخ التوقف عن ممار�سة خدماته ومدة
توقفه و�أ�سبابه.
 - 2التوقف عن التعاقد مع ال�شركات.
 - 3ا�ستكمال اخلدمات املتبقية لدى املكتب على �أكمل وجه �أو اتخاذ الإجراءات املنا�سبة
حلفظ حقوق عمالئه.
 - 4تقدمي تقرير �إىل الهيئة عن الإجراءات املتخذة لتنفيذ اخلدمات املتبقية.
وفـي جميع الأحوال ،ال يعفى املكتب من امل�س�ؤولية املرتتبة على �أي خط�أ وقع منه قبل
توقفه عن تقدمي خدماته.
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املــادة ( ) 187
على مكتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية �إخطار الهيئة خالل مدة �أق�صاها ( )15خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ حدوث احلاالت الآتية:
� - 1إقامة دعوى بال�سلطنة �ضد املكتب فيما يتعلق مبزاولة املهنة.
� - 2أي تعديالت جوهرية تطر�أ على البيانات املتعلقة ب�شروط طلب االعتماد للمكتب.
املــادة ( ) 188
على مكتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية االحتفاظ بال�سجالت وامللفات والبيانات
الورقية والإلكرتونية املتعلقة بعمالئه لفرتة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات ،وال يحول
توقف املكتب دون التزامه باالحتفاظ بتلك ال�سجالت وامللفات والبيانات للمدة املذكورة.
الفــرع الرابــع
مراقــب احل�سابـــات
املــادة ( ) 189
على ال�شركة تعيني مراقب احل�سابات من بني مكاتب تدقيق احل�سابات املعتمدة لدى
الهيئة.
املــادة ( ) 190
يعد بالهيئة �سجل العتماد مكاتب تدقيق احل�سابات التي ميكن لل�شركة تعيينها.
املــادة ( ) 191
ي�شرتط العتماد مكتب تدقيق احل�سابات ،توافر الآتي:
� - 1أن يكون املكتب م�سجال فـي ال�سلطنة و�أال تقل خربته العملية فـي جمال تدقيق
احل�سابات فـي ال�سلطنة عن ( )5خم�س �سنوات ،ويجوز للرئي�س التنفيذي �إعفاء
املكاتب العاملية املتخ�ص�صة وامل�سجلة فـي ال�سلطنة من �شرط املدة.
� - 2أن يتمتع بالكفاءة املهنية والفنية املنا�سبة ،وال�سمعة احل�سنة فـي جمال تدقيق
احل�سابات ،و�أال يكون قد حرم من ممار�سة املهنة� ،أو �صدرت �ضده �أي جزاءات
ناجتة عن ارتكابه �أخطاء مهنية� ،أو خمالفات قانونية خالل ال�سنتني املا�ضيتني.
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� - 3أال يقل عدد العاملني لديه عن ( )5خم�سة ،على �أن تتوافر فـي كل منهم ال�شروط
الآتية:
أ� � -أن يكون حا�صال على �شهادة املحا�سب القانوين (.)Chartered accountant
ب � -أن يكون متفرغا للعمل فـي مكتب تدقيق احل�سابات.
ج � -أن تتوافر لدى ( )3ثالثة من العاملني خربة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات
فـي جمال تدقيق احل�سابات بعد ح�صولهم على ال�شهادة املهنية ،و�أن تتوافر
لدى ( )2اثنني من العاملني خربة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات فـي جمال
تدقيق احل�سابات بعد ح�صولهم على ال�شهادة املهنية.
� - 4أال جتاوز ن�سبة العاملني لديه وعمالئه احلدود الآتية:
�أ  )10( -ع�شرة عمالء لكل عامل لديه خربة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات بعد
احل�صول على ال�شهادة املهنية.
ب � )7( -سبعة عمالء لكل عامل لديه خربة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات بعد
احل�صول على ال�شهادة املهنية.
املــادة ( ) 192
يقدم طلب اعتماد مكتب تدقيق احل�سابات �إىل الهيئة على النموذج املعد لذلك ،مرفقا به
امل�ستندات الآتية:
� - 1شهادة ال�سجل التجاري.
 - 2ترخي�ص �ساري املفعول مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة.
 - 3قائمة ب�أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع.
 - 4قائمة ب�أ�سماء املالك ،وال�شركاء والعاملني املهنيني لدى مكتب تدقيق احل�سابات،
وم�ؤهالتهم العلمية ،واملهنية ،وخرباتهم العملية.
 - 5قائمة بالعمالء الذين يتم التدقيق على ح�ساباتهم وقت تقدمي الطلب.
 - 6ن�سخة من اللوائح وال�سيا�سات ومنهجية تدقيق احل�سابات امل�ستخدمة فـي �إجراء
عملية التدقيق.
 - 7ما يفيد �سداد الر�سم املقرر.
� - 8أي بيانات �أو معلومات �أخرى تطلبها الهيئة.
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املــادة ( ) 193
تتوىل الهيئة درا�سة طلب االعتماد ،وت�صدر قرارها خالل (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ
ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد قبوال للطلب.
املــادة ( ) 194
ي�صدر االعتماد ملدة (� )2سنتني بعد �سداد الر�سم املقرر ،ويجوز جتديده بالإجراءات
وال�شروط ذاتها ،على �أن يقدم طلب التجديد خالل ( )30الثالثني يوما ال�سابقة على انتهاء
االعتماد.
املــادة ( ) 195
يجب على مكتب تدقيق احل�سابات عند �إيقاف �أو �إلغاء اعتماده التوقف عن ممار�سة مهامه
فورا ،وعلى جمل�س الإدارة اتخاذ �إجراءات �إنهاء التعاقد معه وتعيني مكتب تدقيق ح�سابات
�آخر.
ويجوز ملكتب تدقيق احل�سابات الذي �ألغي اعتماده تقدمي طلب اعتماد جديد �إىل الهيئة
فـي حالة �إلغاء االعتماد وفقا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة
وبعد �أن يثبت �إزالته لأ�سباب �إلغاء االعتماد ال�سابق.
املــادة ( ) 196
يجوز للهيئة �أو لأي طرف ثالث متخ�ص�ص تعينه ،القيام مبراجعة �أعمال �أي من مكاتب
تدقيق احل�سابات املعتمدة لديها ،للت�أكد من �أن تدقيق احل�سابات يتم وفقا ملعايري التدقيق
الدولية ،وال�سيا�سات واللوائح ومنهجية التدقيق املعتمدة لدى املكتب.
ويجب على املكتب التعاون مع مدققي الهيئة �أو الطرف الثالث الذي تعينه وتزويدهم ب�أي
بيانات �أو م�ستندات �أو معلومات يطلبونها ،بالكيفية والوقت الذي يتم حتديده.
املــادة ( ) 197
يلتزم مراقب احل�سابات بالآتي:
 - 1مراجعة تفا�صيل خطة عمله ،ونتائج عملية التدقيق مع جلنة التدقيق بال�شركة،
والتي تلتزم بتمكينه من االطالع الكامل على جميع امل�ستندات الالزمة لتنفيذ
مهام التدقيق.
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 - 2مناق�شة تو�صياته مع جلنة التدقيق بال�شركة قبل رفع احل�سابات ال�سنوية �إىل جمل�س
الإدارة التخاذ القرار ب�ش�أنها.
 - 3الت�أكد من �أن البيانات املالية املدققة قد مت اعتمادها من املدير املايل ،والرئي�س
التنفيذي �أو املدير العام بح�سب الأحوال.
� - 4أن يتم التدقيق امليداين من العاملني الذين يحملون �شهادة حما�سب قانوين
( ،)Chartered accountantويجوز للعمانيني غري احلا�صلني على تلك ال�شهادة
القيام بالتدقيق امليداين �شريطة ح�صولهم على �شهادة بكالوريو�س فـي املحا�سبة
�أو املالية من جامعة معرتف بها.
 - 5يكون التوقيع على ر�أي تدقيق احل�سابات من املفو�ضني بالتوقيع الذين يحملون
�شهادة حما�سب قانوين ( ،)Chartered accountantعلى �أن يذكر ا�سمه بالكامل
ورقم ع�ضويته فـي امل�ؤ�س�سة املهنية التي ينت�سب �إليها والتاريخ الذي مت فيه
التوقيع.
� - 6إبالغ جمل�س الإدارة ،وامل�ساهمني فـي اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ب�أي �أمور
ذات �أهمية ،كتلك املتعلقة مبدى مالءمة وفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية املعمول
بها ،ومدى مقدرة ال�شركة على اال�ستمرار فـي مزاولة �أعمالها.
� - 7إبالغ جمل�س الإدارة ب�أي خمالفات للقوانني واللوائح املعمول بها والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة املتعلقة بعملية تدقيق احل�سابات ،و�إبالغ الهيئة ،واجلمعية
العامة العادية ،فـي حال وجود خمالفات ج�سيمة.
 - 8مناق�شة جلنة التدقيق للمخاطر التي مت�س ا�ستقالليتهم والتدابري الوقائية
املنا�سبة املعتمدة لديهم للحد منها.
� - 9إخطار الهيئة خالل ( )30ثالثني يوما من فقد �أحد �شروط االعتماد املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة.
 - 10تقدمي �إقرار �سنوي �إىل جلنة التدقيق يفيد ب�أن مكتب تدقيق احل�سابات وال�شركاء
به ،والعاملني الذين يقومون ب�أعمال تدقيق احل�سابات م�ستقلون عن ال�شركة
التي يتم التدقيق عليها.
� - 11أن تت�ضمن ر�سالة املوافقة على تويل مهمة تدقيق احل�سابات حظر تعيني �أي
�شريك �أو �أي عامل له عالقة بعملية التدقيق امليداين فـي ال�شركة حمل التدقيق
ملدة ال تقل عن (� )2سنتني من تاريخ �صدور ر�أي التدقيق.
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 - 12االلتزام مبعايري ال�سلوك املهني ال�صادرة من جمل�س معايري ال�سلوك الأخالقي
الدولية للمحا�سبني (.)IESBA
املــادة ( ) 198
تكون مدة عمل مراقب احل�سابات �سنة مالية واحدة ،ويجوز جتديدها مبا ال يجاوز ()4
�أربع �سنوات مالية متتالية ،وال يجوز بعد انتهاء هذه املدة التعامل مع مراقب احل�سابات
ذاته �إال بعد م�ضي (� )2سنتني ماليتني.
املــادة ( ) 199
ال يجوز ملراقب احل�سابات القيام ب�أعمال املراجعة لل�شركات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة �إذا
وجدت �أي من احلاالت التي قد ت�ؤثر على ا�ستقالليته �أو من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على ر�أيه.
املــادة ( ) 200
ال يجوز ملراقبي احل�سابات �أن يقدموا لل�شركات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة التي يقومون
بتدقيق ح�ساباتها� ،أو لل�شركات التابعة لها كجزء من مهمة التدقيق امل�سندة �إليهم �أي
خدمات �أخرى غري خدمات التدقيق املبا�شرة �أو غري املبا�شرة ما عدا اخلدمات املقدمة
مبوجب املــادة (  )201من هذه الالئحة.
ويق�صد باخلدمات املبا�شرة وغري املبا�شرة تلك اخلدمات التي يقدمها مراقب احل�سابات
�أو من خالل �شركائه �أو �شركته الأم �أو �شركته التابعة �أو ال�شقيقة �أو �أي جهة �أخرى يكون
ملراقب احل�سابات �سيطرة �أو ت�أثري ملمو�س عليها �أو ي�ستخدمون عالمتها �أو ا�سمها
التجاري.
املــادة ( ) 201
يجوز ملراقب احل�سابات �أن يقدم اخلدمات الآتية من غري خدمات التدقيق والتي يتم
حتديد �أتعابها �إن وجدت ،واملوافقة عليها قبل �أدائها بوا�سطة جلنة التدقيق� ،شريطة �أال
يتجاوز �إجمايل �أتعاب تلك اخلدمات فـي ال�سنة الواحدة ن�سبة ( )%50خم�سني فـي املائة،
من �أتعاب تدقيق احل�سابات:
 - 1اخلدمات املرتبطة بعملية تدقيق احل�سابات:
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أ�  -التقارير املطلوبة من مراقب احل�سابات مبوجب القوانني �أو اللوائح.
ب � -إعداد التقارير املطلوب ت�سليمها للجهات الرقابية.
ج � -إعداد التقارير للجهات الرقابية عن �أ�صول ال�شركة.
د � -إعداد التقارير عن املنح احلكومية.
هـ � -إعداد التقارير عن ال�ضوابط املالية الداخلية طبقا ملتطلبات القوانني واللوائح.
و  -مراجعة البيانات املالية املرحلية.
ز � -إ�صدار ر�سالة ت�أكيد لأغرا�ض احل�صول على دين فـي حالة ا�شرتاط الدائنني
�أو اللوائح ذلك.
 - 2اخلدمات اال�ست�شارية لل�ضرائب �شريطة االلتزام بالآتي:
أ� � -أن تقدم بوا�سطة �شركاء وعاملني غري م�شاركني فـي عملية تدقيق البيانات
املالية.
ب � -أن تراجع بوا�سطة �شريك متخ�ص�ص فـي جمال ال�ضرائب �أو �أحد كبار عاملي
اخلدمات اال�ست�شارية لل�ضرائب مبكتب تدقيق احل�سابات.
ج � -أن يراجـ ــع ح�سـ ــاب ال�ضرائـ ــب الــذي يع ــده فريق التدقيق بوا�سطة �شريك
متخ�ص�ص �أو �أحد كبار العاملني ،على �أال يكون هذا املراجع ع�ضوا �ضمن فريق
التدقيق �أو هو ذاته ال�شريك امل�س�ؤول عن عملية التدقيق.
د  -عدم اال�شرتاك فـي �إعداد ح�سابات ال�ضرائب اجلارية �أو امل�ؤجلة التي ا�ستخدمت
�أو التي يتوقع ا�ستخدامها عند �إعداد القيود املحا�سبية والتي تعترب جوهرية
للبيانات املالية بالن�سبة لل�شركة التي يتم التدقيق على ح�ساباتها.
هـ  -عدم تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية لل�ضرائب لل�شركة التي يتم التدقيق على
ح�ساباتها �إذا كان ذلك من �ش�أنه امل�ساعدة فـي الدفاع عنها �أمام جلنة التظلمات
ال�ضريبية �أو املحكمة املخت�صة.
� - 3أي عقود خدمات توافق عليها الهيئة ،مبوجب طلب يقدمه مراقب احل�سابات
يو�ضح من خالله الأ�سباب الداعية لقبول طلبه ،وال يجوز له القيام بالعمل قبل
احل�صول على املوافقة.
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املــادة ( ) 202
يجوز ملكاتب تدقيق احل�سابات القيام بتدقيق م�شرتك على �أي من ال�شركات لو�ضع تقرير
مراجعة موحد ،على �أن يراعى توقيع اتفاقية التدقيق امل�شرتك بني كل من ال�شركة
ومكاتب تدقيق احل�سابات تت�ضمن خطة م�شرتكة للقيام بعملية التدقيق.
املــادة ( ) 203
يجب على مكتب تدقيق احل�سابات عند رغبته فـي التوقف عن تقدمي �أعمال تدقيق احل�سابات،
اتخاذ الإجراءات الآتية:
� - 1إخطار الهيئة وعمالئه م�سبقا كتابة بتاريخ التوقف عن ممار�سة �أعمال تدقيق
احل�سابات ومدة توقفه و�أ�سبابه.
 - 2التوقف عن التعاقد مع ال�شركات.
 - 3ا�ستكمال الأعمال املتبقية لدى املكتب على �أكمل وجه �أو اتخاذ الإجراءات املنا�سبة
حلفظ حقوق عمالئه.
 - 4تقدمي تقرير �إىل الهيئة عن الإجراءات املتخذة لتنفيذ اخلدمات املتبقية.
وفـي جميع الأحوال ،ال يعفى مكتب تدقيق احل�سابات من امل�س�ؤولية املرتتبة على �أي خط�أ
وقع منه قبل توقفه عن تقدمي �أعمال تدقيق احل�سابات.
املــادة ( ) 204
على مكتب تدقيق احل�سابات �إخطار الهيئة خالل مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ حدوث احلاالت الآتية:
� - 1إقامة دعوى فـي ال�سلطنة �ضد املكتب فيما يتعلق مبزاولة املهنة.
� - 2أي تعديالت جوهرية تطر�أ على البيانات الأ�سا�سية املتعلقة ب�شروط طلب االعتماد.
املــادة ( ) 205
يجب على مكتب تدقيق احل�سابات �إر�سال تقرير �سنوي �إىل الهيئة على �أن يت�ضمن الآتي:
 - 1بيان ال�شكل القانوين للمكتب واملكاتب التابعة له.
 - 2بيانا عن حوكمة مكتب تدقيق احل�سابات مت�ضمنا ما ي�أتي:
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أ�  -ا�سم مالك مكتب تدقيق احل�سابات �أو ال�شركاء فيه واملديرين وكبار التنفيذيني
واللجان والأعمال التي قام بها خالل ال�سنة.
ب  -و�صفا ل�سيا�سة اال�ستقاللية املطبقة لدى املكتب.
ج -و�صفا لنظام مراقبة اجلودة املطبق لدى املكتب و�أنه معد وفق املعايري ال�صادرة
عن املجل�س الدويل ملعايري التدقيق والت�أكيد (.)IAASB
 - 3معلومات عن �آخر عملية تق�ص داخلي لنظام مراقبة اجلودة املطبق فـي املكتب،
مت�ضمنة تاريخ تنفيذ هذه العملية ،وكيفية تنفيذها ،ونتائجها ،وكيفية التعامل
مع هذه النتائج.
 - 4تفا�صيل �أي عقوبة �أو جزاء �أو تدبري احرتازي مفرو�ض على املكتب �أو املحا�سبني
القانونيني لديه من الهيئة �أو من �أي جهة رقابية �أو ق�ضائية.
 - 5تفا�صيل �أي دعوى ق�ضائية �أو مطالبة �أو �أي حتقيق جار ميكن �أن ي�ؤثر ت�أثريا
جوهريا فـي �أعمال املكتب.
 - 6قائمة ال�شركات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة التي يتم التدقيق عليها مع ذكر تفا�صيل
اخلدمات الأخرى من غري خدمات التدقيق التي مت �أو جار تقدميها لها خالل
العام.
 - 7قائمة بالعاملني املهنيني احلاليني وم�ؤهالتهم وخرباتهم.
 - 8قائمة بال�شركاء الذين يوقعون على ر�أي التدقيق وم�ؤهالتهم وخرباتهم.
 - 9املعلومات املالية مت�ضمنة الآتي:
م

الو�صف

1

�إجمايل �إيرادات املكتب

2

�إجمايل الإيرادات من عمليات التدقيق
لل�شركات اخلا�ضعة لإ�شراف الهيئة
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املــادة ( ) 206
على مكتب تدقيق احل�سابات االحتفاظ بال�سجالت وامللفات والبيانات الورقية والإلكرتونية
املتعلقة بعمالئه لفرتة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات اعتبارا من �آخر �سنة مالية دقق
فيها ح�ساباتهم ،وفـي جميع الأحوال ال يحول توقف مكتب تدقيق احل�سابات دون التزامه
باالحتفاظ بتلك ال�سجالت وامللفات والبيانات للمدة املذكورة.
املــادة ( ) 207
على ال�شركة الإف�صاح فـي تقرير حوكمة ال�شركة عن نوعية الأعمال واخلدمات والأتعاب
التي تقا�ضاها مراقب احل�سابات نظري قيامه ب�أعمال التدقيق املعتادة وعن غريها من
اخلدمات.
املــادة ( ) 208
يجوز ملراقب احل�سابات �أن ي�ستقيل خالل فرتة تعيينه بناء على طلب كتابي يقدمه ملجل�س
الإدارة ،و�إذا كانت هنالك �أمور يتعني عليه �إطالع م�ساهمي ال�شركة ودائنيها عليها ،فيجب
تقدمي تقرير بها لعر�ضه على اجلمعية العامة ،وعلى جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة
العادية لالنعقاد للنظر فـي التقرير ،واختيار مراقب ح�سابات �آخر خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التقرير.
الف�صــل الثامــن
جلنــة التظلمــات
املــادة ( ) 209
ت�شكل بقرار من جمل�س �إدارة الهيئة جلنة للتظلمات بع�ضوية اثنني من الق�ضاة بوظيفة
قا�ضي حمكمة ابتدائية �أول على الأقل ير�شحهما رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
وتكون الرئا�سة لأقدمهما وع�ضو �آخر تر�شحه غرفة جتارة و�صناعة عمان.
وتخت�ص اللجنة بالنظر فـي التظلمات التي يقدمها �أ�صحاب ال�ش�أن من القرارات ال�صادرة
طبقا للقانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذا لهما.
ويكون ميعاد التظلم من القرار (� )60ستني يوما من تاريخ الإخطار به� ،أو ن�شره فـي نظام
الن�شر الإلكرتوين ،ويكون قرار اللجنة فـي التظلم نهائيا.
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املــادة ( ) 210
يقدم التظلم من القرارات ال�صادرة طبقا للقانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة
تنفيذا لهما �إىل جلنة التظلمات بعد �سداد الر�سم املقرر ،على �أن ي�سرتد الر�سم �إذا ا�ستجابت
اللجنة للطلبات الواردة بالتظلم.
املــادة ( ) 211
يجب �أن ي�شتمل التظلم على البيانات الآتية:
 - 1ا�سم املتظلم ومهنته وعنوانه.
 - 2تاريخ �صدور القرار املتظلم منه وتاريخ �إخطار املتظلم �أو علمه به.
 - 3مو�ضوع التظلم والأ�سباب التي بني عليها.
ويجب �أن يرفق بالتظلم امل�ستندات امل�ؤيدة له.
املــادة ( ) 212
تتوىل دائرة ال�ش�ؤون القانونية فـي الهيئة تلقي التظلمات وقيدها فـي ال�سجل املعد لذلك
فـي يوم ورودها ،وعليها ت�سليم املتظلم �صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
كما تتوىل عر�ض التظلم فور وروده على رئي�س جلنة التظلمات ،التخاذ �إجراءات عر�ضه
عليها ،وللجنة �أن تطلب ما تراه من �إي�ضاحات من ذوي ال�ش�أن وا�ستيفاء الأوراق وامل�ستندات
الالزمة.
املــادة ( ) 213
تب ــت اللجن ــة ف ــي التظلــم بقــرار م�سبب خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ عر�ضه عليها
�أو من تاريخ ورود الإي�ضاحات �أو اال�ستيفاء الذي طلبته بح�سب الأحوال.
وتكون مداوالت اللجنة �سرية وت�صدر قراراتها بالأغلبية ،وتخطر دائرة ال�ش�ؤون القانونية
فـي الهيئة املتظلم ب�صورة معتمدة من قرار اللجنة.
الف�صــل التا�ســع
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 214
�إذا ثبت للهيئة وجود �أي خط أ� فـي تقييم احل�ص�ص العينية من قبل اخلبري جاز لها اتخاذ
�أحد الإجراءات الآتية:
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 - 1الإنذار.
� - 2شطب املقيم من جدول اخلرباء املقيدين لدى الهيئة ملدة (� )2سنتني.
� - 3شطب املقيم من جدول اخلرباء املقيدين لدى الهيئة ب�صفة نهائية فـي حالة
تكرار املخالفة ذاتها خالل (� )2سنتني من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة.
املــادة ( ) 215
يجوز للرئي�س التنفيذي �إذا ثبتت لديه خمالفة مكتب التدقيق الداخلي� ،أو مكتب املحاماة
واال�ست�شارات القانونية� ،أو مكتب تدقيق احل�سابات لأحكام هذه الالئحة فر�ض �أحد
اجلزاءات الآتية:
 - 1الإنذار.
 - 2وقف مكتب التدقيق الداخلي� ،أو مكتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية� ،أو مكتب
تدقيق احل�سابات عن التعاقد مع ال�شركات ملدة ال تزيد على �سنة واحدة ،وتوجيه
جمل�س الإدارة ب�إنهاء التعاقد القائم.
� - 3إلغاء اعتماد مكتب التدقيق الداخلي� ،أو مكتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية،
�أو مكتب تدقيق احل�سابات من ال�سجل اخلا�ص لكل منهم.
الف�صـــل العا�شــر
ال�ضبطيــة الق�ضائيــة
املــادة ( ) 216
تقوم الهيئة بالتفتي�ش على ال�شركة ،وال�شركات التابعة لها ،وفق الطريقة التي تراها
منا�سبة ولها اال�ستعانة باجلهات املخت�صة فـي �ضبط وتوثيق الأدلة والتحفظ عليها
و�ضبط املتهمني.
املــادة ( ) 217
يلتزم موظفو الهيئة املخولون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية بحمل بطاقة تعريف بهم،
وعليهم الك�شف عن هويتهم عندما ت�ستدعي طبيعة عملهم ذلك.
املــادة ( ) 218
للهيئة اال�ستعانة باخلرباء ومراقبي احل�سابات لأداء �أعمال حمددة ،عن طريق التعاقد
املبا�شر مع املكاتب وال�شركات املتخ�ص�صة وامل�ؤ�س�سات الأكادميية وبيوت اخلربة وغريها
وذلك على نفقة ال�شركة.
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وعلى الهيئة قبل مبا�شرة املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة الأعمال املوكلة �إليهم ،احل�صول
منهم على ما يفيد عدم وجود �أي م�صل ـحـة تتعل ــق به ــم �أو ب�أزواجه ــم �أو ب�أقاربه ــم حتى
الدرج ــة الرابعة فـي الأعمال املوكلة �إليهم.
املــادة ( ) 219
تك ــون املعلومـ ــات والبيان ـ ــات التـي يح�صــل عليهــا اخلب ــراء ومراقب ــو احل�ساب ــات ملك ــا
للهيئة ،ويحظــر عليهــم ا�ستغاللها �أو �إف�شاء �سريتها حتى بعد انتهاء العالقة التعاقدية.
املــادة ( ) 220
يبا�شر موظفو الهيئة املخولون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية كافة ال�صالحيات املخولة
مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،ولهم فـي �سبيل ذلك:
 - 1الدخول  -دون �إخطار م�سبق � -إىل �أي موقع من املواقع التابعة لل�شركة� ،أو تلك
التي لها �صلة مبو�ضوع ال�ضبطية.
 - 2االطالع على جميع الوثائق بال�شركة ،واحل�صول على �صورة منها ،والولوج فـي
�أنظمة تلك ال�شركة والتحفظ على امللفات وم�صادر املعلومات الأخرى ك�أجهزة
احلا�سب الآيل وو�سائط التخزين وغريها �إن لزم الأمر.
 - 3ا�ستدعاء من يرى �سمــاع �أقوالهــم؛ للحــ�ضور فـي املك ــان والزم ــان املحدديــن ب أ�مـ ــر
التكليــف ،ف�إذا تخلــف عن احل�ضــور بدون ع ــذر وج ــب خماطبــة االدع ــاء الع ــام
التخاذ الإجراء الالزم.
 - 4حترير حم�ضر لإثبات �أقوال املكلف باحل�ضور.
 - 5إ�جــراء التحريــات الالزمــة للك�شــف عن اجلرائم الواقعة وطلب حتديد امل�س�ؤولني
عنها.
 - 6جمع اال�ستدالالت عن اجلرائم الواقعة و�ضبط املتهمني و�إحالتهم �إىل االدعاء
العام.
املــادة ( ) 221
يحرر املوظف  -عند مبا�شرته مهام ال�ضبطية الق�ضائية  -حم�ضر �ضبط يثبت فـيه تاريخ
و�ساعة ومكان فتح املح�ضر ،والبيانات املتوفرة عن الواقعة حمل ال�ضبط واملعلومات التي
تو�صل �إليها والإجراءات التي اتخذها و�سماع �أقوال املت�سببني وال�شهود �إذا تطلب الأمر
وتوقيعهم على �أقوالهم ،وتدوين و�إرفاق جميع الوثائق ،و�إقفال املح�ضر والتوقيع عليه.
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املــادة ( ) 222
�إذا ر�أى املوظف  -عنـد مبا�شرتـ ــه مه ــام ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة � -أن هن ــاك �ضــرورة لإجــراء
تفتي�ش م�سكن �أو �شخ�ص معني للح�صول على دليل �إثبات ،يتعني عليه �أن يقوم با�ست�صدار
�إذن تفتـيــ�ش مـن االدعـ ــاء العـ ــام املختـ ــ�ص ،و�أن يقت�صر التفتي�ش على الوثائق والأ�شياء
التي �صدر ب�ش�أنها �إذن التفتي�ش.
املــادة ( ) 223
للموظف �أن يدعــم مالحظاتــه ب�أدلــة الإثبــات املختلفــة ،كالو�سائــل املرئيــة وال�صوتية.
املــادة ( ) 224
يلـتزم املوظف ببــذل العناي ــة املهني ــة الالزم ــة وفقــا للمعاييــر املهنيــة الدوليــة للمراجع ــة
واملحا�سبــة ،ومنهــا الك�ش ــف عن الوقائـع التي يعلم بها فـي �أثناء ت�أديــة مهــام التفتي�ش متى
كان الك�شف عنها �ضروريا ،وعن النق�ص �أو التحريف بها� ،أو �أي وقائع �أخرى يكون من
�ش�أنها امل�سا�س بحقوق امل�ساهمني.
الف�صــل احلــادي ع�شــر
الت�صالــح
املــادة ( ) 225
يكون الت�صالح فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي القانون �أو هذه الالئحة على النحو املحدد
فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة.
املــادة ( ) 226
�إذا حتققت للمخالف �أي فوائد مالية من املخالفة املرتكبة ف�إنها ترد �إىل املت�ضرر ،وفـي
حالة عدم وجود مت�ضرر ف�إنها ت�ؤول �إىل اخلزانة العامة.
و�إذا كانت املخالفة تتعلق بعدم ا�ستيفاء متطلبات قانونية خالل الأجل املحدد فـي هذه
الالئحة ،يزاد مبلغ الت�صالح عن كل يوم ت�أخري عن ا�ستيفاء املتطلب القانوين بواقع
( )%15خم�سة ع�شر فـي املائة من مبلغ الت�صالح املقرر للمخالفة وبحد �أق�صى ( )15خم�سة
ع�شر يوما.
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املــادة ( ) 227
يجب على املخالف �أن يقوم بدفع مبلغ الت�صالح �إىل الهيئة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ
�إخطاره بذلك ،ويجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املخالف فـي حالة عدم قيامه
ب�سداد مبلغ الت�صالح خالل الفرتة القانونية امل�شار �إليها.
الف�صــل الثانــي ع�شــر
الر�ســوم
املــادة ( ) 228
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم على النحو املحدد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة.
املــادة ( ) 229
يقوم الرئي�س التنفيذي فـي حالة التخلف عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة للهيئة وفق املواعيد
املحددة ،بفر�ض غرامة ت�أخري بواقع ( )%10ع�شرة فـي املائة من مقدار الر�سم امل�ستحق عن
كل �شهر ت�أخري ،حت�سب من ال�شهر التايل ال�ستحقاق الر�سم ،وبحد �أق�صى (� )6ستة �أ�شهر.
وفـي حال عدم االلتزام ب�سداد الر�سم امل�ستحق ،وغرامة الت�أخري خالل املدة امل�شار �إليها فـي
الفقرة ال�سابقة ،يتم �إيقاف جميع اخلدمات املقدمة من الهيئة ،وذلك بعد توجيه �إنذار
بوجوب الأداء خالل مدة �أق�صاها (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ الإنذار.
وفـي جميع الأحوال ،ال يجوز رفع الإيقاف �إال بعد �سداد جميع الر�سوم ،وغرامات الت�أخري،
وال يرتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الهيئة.
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ملحــق رقــم ( ) 1
جــدول الت�صالــح
م

اجلرمية
عدم احتفاظ ال�شركة بالوثائق وامل�ستندات
املتعلقة بعملياتها للفرتة املقررة قانونا
التخلف عن ن�شر جميع البيانات واملعلومات
الواجب ن�شرها قانونا ح�سب املواعيد املقررة
نق�ص فـي حمتويات البيانات
واملعلومات الواجب ن�شرها قانونا

4

عدم الن�شر عرب و�سائل الن�شر املقررة

1
2
3

5
6
7
8
9

عدم ت�ضمني ن�شرة الإ�صدار جميع البيانات
واملعلومات الهامة املتعلقة بال�شركة امل�صدرة
ت�ضمني ن�شرة الإ�صدار معلومات غري �صحيحة
�أو بيانات كاذبة
�إ�صدار �أوراق مالية �أو تلقي �أموال
عنها ب�أي �صورة باملخالفة لأحكام القانون
والالئحة والتعليمات
ن�شر �أو �إطالع اجلمهور على ن�شرة الإ�صدار قبل
احل�صول على موافقة الهيئة عليها
عدم �إيداع التعديل الذي يتم على ن�شرة الإ�صدار
لدى الهيئة� ،أو �إجراء ذلك دون موافقتها

 10عدم ن�شر التعديل الذي يتم على ن�شرة الإ�صدار
الت�أخر �أو عدم تزويد الهيئة وال�سوق بن�سخة
� 11إلكرتونية حممية من ن�شرة الإ�صدار املعتمدة
خالل ( )2يومي عمل من تاريخ اعتمادها
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مبلغ الت�صالح بالريال العماين
من ( )500خم�سمائة
�إىل ( )5000خم�سة �آالف
من ( )500خم�سمائة
�إىل ( )5000خم�سة �آالف
من ( )200مائتني
�إىل ( )500خم�سمائة
من ( )500خم�سمائة
�إىل (� )2000ألفني
من (� )1000ألف
�إىل (� )6000ستة �آالف
من (� )2000ألفني
�إىل (� )6000ستة �آالف
من ( )20000ع�شرين �ألفا
�إىل ( )100000مائة �ألف
(� )1000ألف
من ( )500خم�سمائة
�إىل (� )6000ستة �آالف
من ( )500خم�سمائة
�إىل (� )2000ألفني
من ( )500خم�سمائة
�إىل (� )2000ألفني
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تابع  :ملحــق رقــم (  ) 1جــدول الت�صالــح
م
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اجلرمية
عدم ن�شر �إعالن طرح االكتتاب بعد اعتماد ن�شرة
الإ�صدار خالل الفرتة وبالطريقة املحددة
تخلف مدير الإ�صدار عن تنفيذ �أي من املهام
امل�سندة �إليه
تخلف جهات االكتتاب عن تنفيذ
�أي من املهام امل�سندة �إليها
عدم �إدراج الأ�سهم فـي ال�سوق خالل املدة
املحددة لذلك
عدم �إنهاء ال�شركة املدرجة بال�سوق قيد التحول
لإجراءات قيدها بال�سجل خالل الفرتة املحددة
عدم موافاة الهيئة باملعلومات �أو البيانات
�أو التقارير التي تطلبها فـي املواعيد التي حتددها
خمالفة معايري املحا�سبة الدولية فـي �إعداد
البيانات املالية
خمالفة معايري التدقيق الدولية
فـي مراجعة البيانات املالية
عدم القيام ب�أعمال التدقيق الداخلي وفق
الإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال
التدقيق الداخلي
التخلف عن �إيداع حما�ضر اجتماعات اجلمعية
العامة لدى الهيئة
عدم التقيد مبتطلبات تعيني املراقب الداخلي
�أو امل�ست�شار القانوين �أو مراقب احل�سابات
تخلف املراقب الداخلي �أو امل�ست�شار القانوين
�أو مراقب احل�سابات عن القيام باملهام
وامل�س�ؤوليات املوكلة �إليه
قيام مراقب احل�سابات بتقدمي خدمات فنية
�أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �إىل ال�شركة �أو ال�شركات
التابعة لها باملخالفة لأحكام هذه الالئحة
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(� )2000ألفان
من (� )1000ألف
�إىل (� )6000ستة �آالف
من (� )1000ألف
�إىل ( )5000خم�سة �آالف
( )5000خم�سة �آالف
( )500خم�سمائة
من ( )500خم�سمائة
�إىل (� )6000ستة �آالف
من ( )3000ثالثة �آالف
�إىل (� )6000ستة �آالف
من ( )3000ثالثة �آالف
�إىل (� )6000ستة �آالف
من ( )3000ثالثة �آالف
�إىل (� )6000ستة �آالف
( )500خم�سمائة
من (� )2000ألفني
�إىل ( )5000خم�سة �آالف
من (� )2000ألفني
�إىل (� )6000ستة �آالف
من ( )3000ثالثة �آالف
�إىل (� )6000ستة �آالف
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ملحق رقم ( ) 2
جــدول الر�ســوم
م

اخلدمة �أو الإجراء

مقدار الر�سم بالريال العماين

1

تقدمي ن�شرة الإ�صدار

خم�سة فـي الع�شرة �آالف من القيمة
الإجمالية للأوراق املالية امل�صدرة
�شاملة قيمة ال�سهم وخم�صوما منها
م�صاريف الإ�صدار ،وحت�سب معها قيمة
ح�صة امل�ؤ�س�سني ،على �أال يقل املبلغ
عن ( )5000خم�سة �آالف،
و�أال يزيد على ( )50000خم�سني �ألفا

2

�إيداع حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة
وتعديل النظام الأ�سا�سي

()10
ع�شرة عن كل ن�سخة م�صدقة

احل�صول على ن�سخة من الوثائق
3
وال�سجالت واملحا�ضر املودعة لدى الهيئة

()10
ع�شرة عن كل ن�سخة طبق الأ�صل

تقدمي طلب اعتماد مكتب التدقيق
 4الداخلي �أو مكتب املحاماة واال�ست�شارات
القانونية �أو مكتب تدقيق احل�سابات

()300
ثالثمائة

اعتماد �أو جتديد اعتماد مكتب التدقيق
5
الداخلي �أو مكتب تدقيق احل�سابات

()3000
ثالثة �آالف

6

اعتماد �أو جتديد اعتماد مكتب
املحاماة واال�ست�شارات القانونية
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جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
قــرار
رقم 2021/104
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لقانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضي فـي �ش�أن بع�ض املنازعات
ا�ستنادا �إلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/29
و�إلى قانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضي فـي �ش�أن بع�ض املنازعات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2020/125
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لقانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضي فـي �ش�أن بع�ض املنازعات،
املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  13 :من رجــــــب 1442هـ
املـوافــــق  25 :من فبرايـــر 2021م
خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س املحكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ن ـ ــائــب رئيـ�س املجل�س الأعلى للق�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
رئي ــ�س جمل ــ�س ال�ش ـ ـ�ؤون الإداريـ ــة للق�ضــاء
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الالئحة التنظيمية لقانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضي فـي �ش�أن بع�ض املنازعات
الف�صـــل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الآتية ،املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - 1املجلــ�س:
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء املن�صو�ص عليه فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .99/90
 - 2القانــون:
قانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضــي ف ــي �ش ـ�أن بعــ�ض املنازعــات ال�ص ــادر باملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم .2020/125
 - 3النظام الإلكرتوين:
النظ ــام الإلكرتون ــي ال ــذي ين�ش ـ أ� مــن قبـل املجل�س ،واملن�صو�ص عليه فـي املادة ()2
من هذه الالئحة.
 - 4الإعالن الإلكرتوين:
�إر�سال الأوراق والإعالنات الق�ضائية املقررة فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/29وغريه من القوانني ،عن طريق النظام
الإلكرتوين ،و�أنظمة االت�صاالت التي يقرها املجل�س.
 - 5ال�سجل الإلكرتوين:
�سجل معد بالنظام الإلكرتوين ،مت�سكه �أمانة �سر كل حمكمة بذات بيانات ال�سجل
الورقي وفقا للقواعد املحددة فـي قانون املعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم .2008/69
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 - 6ملف الدعوى الإلكرتوين:
امللف املن�ش�أ بالنظام الإلكرتوين بذات بيانات امللف الورقي للدعوى� ،أو للأمر
على عري�ضة �أو طلب التنفـيذ وغريه من الطلبات ،حتفظ فـيه �أمانة �سر املحكمة
املخت�صة امل�ستندات والإجراءات وكل البيانات الإلكرتونية املتعلقة فـي امللف وفقا
للقواعـ ــد املح ــددة فـ ــي قانــون املعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ،2008/69ب�شكل �آمن يحول دون �إدخال �أي تغيري الحق عليها ،وعلى نحو ي�سمح
باالطالع عليها وا�ستخراجها ورقيا.
 - 7املحكمة املخت�صة:
املحكمة االبتدائية �أو حمكمة اال�ستئناف �أو املحكمة العليا.
 - 8الدائرة االبتدائية:
الدائرة االبتدائية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )3من القانون.
 - 9الدائرة اال�ستئنافـية:
الدائرة اال�ستئنافـية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )3من القانون.
 - 10تاريخ الإحالة الأولى:
تاريـ ــخ �أول �إر�س ــال �إلكرتون ــي ل�صحيف ــة الدع ــوى �أو الطعن وغريهما من الطلبات
�أو املذكرات وامل�ستندات �إلى �أمانة �سر املحكمة املخت�صة عن طريق النظام الإلكرتوين،
ويظهر فـي �صفحة الت�سجيل ،وحم�ضر الإيداع ،و�صفحة عر�ض املرفقات للقا�ضي.
الف�صــل الثانـــي
�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 2
يجب �أن يت�ضمن النظام الإلكرتوين للمجل�س  -على وجه اخل�صو�ص  -الآتي:
� - 1إدارة الدعاوى �إلكرتونيا منذ قيدها وحتى الف�صل فـيها.
 - 2تخزين البيانات املتعلقة بالدعاوى فـي �سجالت وملفات �إلكرتونية.
 - 3نقل وتبادل البيانات �إلكرتونيا فـيما بني املحاكم ،ووحدات اجلهاز الإداري للدولة
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة واخلا�صة.
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 - 4إ�ي ــداع املتقا�ضني ل�صحف الدعاوى والطعون والعرائ�ض والتظلمات واملنازعات
فـي التنفـيذ و�سائر الطلبات ب�أمانات �سر املحاكم.
 - 5تقدمي املذكرات وامل�ستندات وتبادلها �إلكرتونيا بني �أطراف الدعاوى.
 - 6متابعة �إجراءات الدعاوى واالطالع على �أوراقها.
 - 7اتخاذ �إجراءات تنفـيذ الأحكام ،وتذييل الأحكام بال�صيغة التنفـيذية ،وطلب تنفـيذها.
� - 8إعالن من تندبهم املحكمة املخت�صة من اخلرباء ،و�إيداع تقاريرهم.
وذلك من خالل برامج معلوماتية معدة لهذا الغر�ض كربنامج �إدارة الق�ضايا ،وبرنامج
تنفـيذ الأحكام ،وبوابة املحامني ،وبوابة املتقا�ضني وغريها من الربامج التي يعدها املجل�س.
املــادة ( ) 3
تن� أش� �سجالت فـي النظام الإلكرتوين فـي كل حمكمة لقيد الدعاوى ،وطلبات التنفـيذ،
وتدرج فـيها البيانات الإلكرتونية املتعلقة بالقيد وحتفظ ب�شكل �آمن يحول دون �إدخال �أي
تغيري الحق عليها ،وعلى نحو ي�سمح باالطالع عليها وا�ستخراجها ورقيا ،وال يحول ذلك
دون القيد فـي ال�سجالت الورقية وفقا للإجراءات املتبعة.
املــادة ( ) 4
ين� أش� لكل دعوى ملف بالنظام الإلكرتوين ،ويتعني على موظف املحكمة املخت�صة الذي قام
بقيد الدعوى �أو با�شر �أي �إجراء من �إجراءاتها� ،أن يحفظ الإجراء فـي امللف الإلكرتوين
وي�ستخرجه على م�ستند ورقي يبني مو�ضوع الإجراء و�أطرافه وتاريخ ا�ستيفائه ،ويختمه
بخامت املحكمة املخت�صة ،ويذيله با�سمه وتوقيعه ،ويرفقه فـي امللف الورقي للدعوى.
املــادة ( ) 5
ين� أش� لكل طلب تنفـيذ فـي املحكمة املخت�صة ملف فـي النظام الإلكرتوين ،ويتعني على
املح�ضر الذي قام بقيد طلب التنفـيذ �أو با�شر �أي �إجراء من �إجراءاته� ،أن يحفظ الإجراء
فـي امللف الإلكرتوين وي�ستخرجه على م�ستند ورقي يبني مو�ضوع الإجراء و�أطرافه
وتاريـ ــخ ا�ستيفائـ ــه ،ويختم ــه بخامت املحكمة املخت�صة ،ويذيله با�سمه وتوقيعه ،ويرفقه
فـي امللف الورقي لطلب التنفـيذ.
ويتم قيد طلبات تنفـيــذ الأحك ــام وال�سن ــدات التنفـيذية املن ــ�صو�ص علي ــها فـ ــي القان ــون،
فـي ال�سجل العام الورقي وي�ستحدث لكل نوع منها رمز خا�ص.
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املــادة ( ) 6
يجوز للمحكمة خماطبة وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة واخلا�صة ،وتلقي ردها ،با�ستخدام النظام الإلكرتوين.
ويجوز لق�ضاة التنفـيذ ا�ستخدام النظام الإلكرتوين فـي توجيه الإنابات الق�ضائية
وم�ستنداتها والإخطار مبا يتم فـيها ،وفـي اال�ستعالم من جهات االخت�صا�ص وتلقي ردها
ب�ش�أن �أموال املنفذ �ضدهم.
ويطبق حكم الفقرة ال�سابقة على ت�سجيل التنبيه العقاري فـي وزارة الإ�سكان والتخطيط
العمراين و�إخطارها باحلكم النهائي ب�إيقاع البيع باملزاد العلني ،وعلى �إجراءات احلجز على
�أموال املنفذ �ضدهم لدى البنوك وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �أو اخلا�صة.
املــادة ( ) 7
يكون احلكم التمهيدي ال�صادر فـي الدعوى بعد انعقاد اخل�صومة ح�ضوريا وينتج �أثره
بغي ــر �إعـ ــالن ،ما ل ــم يك ــن �ص ــادرا بتوجي ــه اليم ــني احلا�سمـة فال يرتب �أي �أثر �إال ب�إعالنه
�إلى اخل�صم الذي تخلف عن جل�سة النطق باحلكم.
املــادة ( ) 8
يلتزم اخل�صوم فـي الدعوى مبتابعة قرارات الت�أجيل ومواعيد اجلل�سات التي حتددها
املحكمة املخت�صة ،و�إذا انقطع ت�سل�سل اجلل�سات بعد انعقاد اخل�صومة� ،إما ب�سبب م�صادفة
موعد اجلل�سة �إجازة ر�سمية �أو تعذر عقد اجلل�سة لأي �سبب �آخر ،يكون املوعد اجلديد
املحدد لنظر الدعوى منتجا لآثاره بغري �إعالن ،و�إذا كانت الدعوى حمجوزة للحكم اعترب
موعد جل�سة النطق به م�ؤجال �إلى اليوم ذاته من الأ�سبوع الذي يليه وينتج �آثاره بغري
�إعالن ،ما مل يكن احلكم �صادرا بتوجيه اليمني احلا�سمة فال يرتب �أي �أثر �إال ب�إعالنه �إلى
اخل�صم الذي تخلف عن جل�سة النطق باحلكم .
املــادة ( ) 9
تلتزم اجلهة املخت�صة فـي املجل�س بحماية البيانات واملعلومات وامل�ستندات ،ال�صادرة من
املحاكم �أو الواردة �إليها �إلكرتونيا ،وفقا للطرق املقررة فـي قانون املعامالت الإلكرتونية
امل�شار �إليه ،ويجب على املحاكم حفظ هذه البيانات واملعلومات وامل�ستندات وفقا للقواعد
الآتية:
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 - 1حفظ البيانات واملعلومات وامل�ستندات بطريقة متكن من التعرف على من�ش�أ وجهة
و�صول الر�سالة الإلكرتونية ،وتاريخ ووقت �إر�سالها �أو ت�سلمها.
 - 2حفظ البيانات واملعلومات وامل�ستندات �إلكرتونيا بال�شكل الذي �أن�شئـت �أو �أر�سلـ ــت
�أو ت�سلمت به فـي الأ�صل� ،أو ب�شكل ميكن من خالله �إثبات �أنها متثل بدقة البيانات
واملعلومات وامل�ستندات التي �أن�شئت �أو �أر�سلت �أو ت�سلمت فـي الأ�صل.
 - 3بقاء البيانات واملعلومات وامل�ستندات حمفوظة على نحو يتيح الو�صول �إليها
وا�ستخدامها والرجوع �إليها.
املــادة ( ) 10
تنتج البيانات واملعلومات وامل�ستندات الإلكرتونية املوقعة بالتوقيع الإلكرتوين� ،أثرها
القانوين ويعتد بها فـي الإجراءات الق�ضائية �أمام املحاكم ،متى روعيت فـي �إن�شائها
واعتمادها ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي قانون املعامالت الإلكرتونية امل�شار �إليه.
ويعتد فـي الإجراءات الق�ضائية �أمام املحاكم بالبيانات واملعلومات الإلكرتونية التي ت�صدر
من املحكمة املخت�صة �أو ترد �إليها فـي الأحوال املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،ويكون
للأوراق التي ت�ستخرج من �أ�صول البيانات واملعلومات والر�سائل الإلكرتونية وامل�ستندات
املحفوظة �إلكرتونيا فـي املحكمة املخت�صة ذات الأثر القانوين املقرر فـي قانون الإثبات فـي
املعامالت املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/28للمحررات الر�سمية
�أو العرفـية بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 11
للمحكمة فـي كل الأحوال �أن ت�أمر من تلقاء ذاتها بتقدمي �أ�صول امل�ستندات ،وال يعتد ب�إنكار
�صور امل�ستندات املحفوظة �إلكرتونيا فـي املحكمة املخت�صة� ،إال �إذا مت�سك من �أنكرها بعدم
�صحة تلك امل�ستندات �أو عدم �صدورها عمن ن�سبت �إليه ،وحتكم عليه املحكمة املخت�صة من
تلقاء ذاتها بغرامة ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة
ريال عماين �إذا تعمد الإنكار وثبت عدم �صحته.
املــادة ( ) 12
ت�سري �أحكام املواد من (� )2إلى ( )11من هذه الالئحة على جميع الدعاوى مبا فـيها غري
اخلا�ضعة للقانون.
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املــادة ( ) 13
ت�شكل الدوائر املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )3من القانون ،ح�سب نوع املنازعات املحددة
فـي املادة ( )1منه ،ما مل تقدر املحكمة املخت�صة من واقع عدد الق�ضايا نظرها كلها من
دائرة واحدة �أو دائرتني ،ويراعى فـي هذه احلالة �أن تكون جداول الدعاوى املدرجة فـي كل
جل�سة م�ستقلة بح�سب نوع املنازعة ،وال يخل ذلك من �إ�سناد �أعمال �أو دوائر �أخرى لق�ضاة
الدوائر امل�شار �إليها �إذا اقت�ضت ظروف العمل فـي املحكمة املخت�صة ذلك.
وي�س ــري ه ــذا احلكــم علــى توزيع العمل فـي ق�سم التنفـيذ املن�صو�ص عليه فـي املادة ()15
من القانون.
املــادة ( ) 14
فـي تطبيق حكم املادة ( )4من القانون ،ال يجوز �إ�صدار الأوامر على العرائ�ض �إال فـي
الأحوال التي يرد فـيها ن�ص فـي القانون يخول اخل�صم ا�ست�صدار �أمر على عري�ضة ،وتقدم
العري�ضة �إلى رئي�س الدائرة االبتدائية ب�صفته قا�ضيا للأمور الوقتية وفقا للأو�ضاع
املحددة فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�شار �إليه.
املــادة ( ) 15
يعمل فـي تطبيق حكم املادة ( )6من القانون ،مبا ي�أتي:
 - 1للدائرة االبتدائية  -بعد انعقاد اخل�صومة فـي الدعوى � -أن تثري الدفع بعدم
اخت�صا�صها النوعي �أو الوالئي من تلقاء ذاتها ،ويكون عليها �أن تف�صل فـيه بحكم
م�ستقل خالل مدة �أق�صاها ( )8ثمانية �أيام من تاريخ حجز الدعوى للحكم ،و�إذا
مت الدفع به �أمامها من �أحد اخل�صوم ،فـيجب على املحكمة املخت�صة �أن تف�صل فـي
الدفع خالل مدة �أق�صاها ( )8ثمانية �أيام من تاريخ تقدميه.
 - 2يكون حكم الدائرة االبتدائية قابال لال�ستئناف خالل مدة �أق�صاها ( )10ع�شرة
�أيام من تاريخ �صدوره ،وتف�صل الدائرة اال�ستئنافـية فـي هذا الطعن خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تقدميه ،وذلك بحكم غري قابل للطعن فـيه �أمام املحكمة العليا.
 - 3يجب �أن يحدد حكم الدائرة اال�ستئنافـية للخ�صوم تاريخ اجلل�سة التي يح�ضرون
فـيها �أمام الدائرة �أو املحكمة املخت�صة نوعيا �أو والئيا بنظر الدعوى ،وعلى �أمانة
�سر الدائرة اال�ستئنافـية �إعالن الغائب من اخل�صوم بذلك.
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 - 4يقوم �أمني �سر الدائرة االبتدائية  -فور رجوع ملف الدعوى �إليها  -ب�إدراجه
تلقائيا فـي اجلل�سة املحددة �إذا كان حكم الدائرة اال�ستئنافـية �صادرا باخت�صا�ص
الدائرة االبتدائية� ،أما �إذا ق�ضى حكم الدائرة اال�ستئنافـية بخالف ذلك ،ف�إن �أمني
�سر الدائرة االبتدائية يقوم ب�إر�سال الدعوى بحالتها  -بعد �إرفاق حكم اال�ستئناف -
�إلى الدائرة �أو املحكمة املخت�صة.
 - 5يتعني على الدائرة التي �أ�صبحت خمت�صة نوعيا بالنزاع مبقت�ضى حكم الدائرة
اال�ستئنافـية� ،أن تلتزم بالف�صل فـيه وال يجوز �أن تثري �أو يثار �أمامها جمددا الدفع
بعدم االخت�صا�ص النوعي.
 - 6ال يجوز للدائرة اال�ستئنافـية �أن تثري الدفع بعدم االخت�صا�ص النوعي من تلقاء
ذاتها ،كما ال يجوز �أن يتم�سك به �أمامها من كان ب�إمكانه الدفع به �أمام الدائرة
االبتدائية.
 - 7يجوز بالن�سبة للدفع بعدم االخت�صا�ص الوالئي� ،إثارته لأول مرة من الدائرة
اال�ستئنافـية من تلقاء ذاتها �أو من اخل�صم الذي مل يكن ب�إمكانه �إثارة هذا الدفع
�أمام الدائرة االبتدائية.
املــادة ( ) 16
ي�سري حكم املادة ( )16من القانون ،على التظلم من الأوامر على العرائ�ض التي ي�صدرها
قا�ضي التنفـيذ املن�صو�ص عليه فـي القانون ،وعلى ا�ستئناف الأحكام التي ي�صدرها فـي هذه
التظلمات فـي الأحوال التي يكون ا�ستئنافها جائزا.
املــادة ( ) 17
تكون املعار�ضة فـي الأحكام اجلزائية ال�صادرة غيابيا فـي ق�ضايا ال�شيكات املن�صو�ص عليها
فـي الف�صل الثاين من القانون ،بتقرير يودع من قبل املتهم� ،أو من امل�س�ؤول عن احلقوق
املدنية ،فـي �أمانة �سر حمكمة اجلنح �أو دائرة اجلنح امل�ست�أنفة التي �أ�صدرت احلكم ،خالل
الأيام ( )10الع�شرة التالية لإعالنه باحلكم الغيابي ،ويرتتب على املعار�ضة وقف تنفـيذ
احلكم.
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ويحدد رئي�س املحكمة املخت�صة جل�سة لنظر املعار�ضة خالل مدة ال تزيد على ( )10ع�شرة
�أيام من تاريخ تقدميها ،ويثبت بهذا التقرير تاريخ اجلل�سة التي حددت لنظرها ،ويعترب
ذلك �إعالنا للمعار�ض مبوعد اجلل�سة ،ولو كان التقرير من وكيل ،ويكلف االدعاء العام
اخل�صوم الآخرين باحل�ضور فـي اجلل�سة املحددة.
وعلى املحكمة املخت�صة �إ�صدار حكمها فـي املعار�ضة مبراعاة املواعيد والأحكام املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )23من القانون.
املــادة ( ) 18
يعتد ب�أحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�شار �إليه فـي حتديد ن�صاب ا�ستئناف
الأحكام ال�صادرة فـي الدعوى املدنية فـي الق�ضايا اجلزائية املتعلقة بال�شيكات املن�صو�ص
عليها فـي الف�صل الثاين من القانون.
املــادة ( ) 19
تكون �أحكام حمكمة اال�ستئناف فـي ق�ضايا ال�شيكات املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الثاين
من القانون غري قابلة للطعن فـيها �أمام املحكمة العليا �سواء فـيما تق�ضي به فـي الدعوى
العمومية �أو فـي الدعوى املدنية التابعة.
املــادة ( ) 20
يكون للطرف املدين املحكوم له فـي الأحكام الغيابية ال�صادرة فـي ق�ضايا ال�شيكات املن�صو�ص
عليها فـي الف�صل الثاين من القانون� ،أن يتقدم بطلب �إلى االدعاء العام لإعالن هذا احلكم
�إلى املحكوم عليه ل�سريان موعد الطعن فـيه ،ويخ�ضع تنفـيذ ما ق�ضى به احلكم املذكور
فـي الدعوى املدنية التابعة لذات الإجراءات املقررة فـي املادة ( )16من القانون.
الف�صـــل الثالــث
تقدمي �صحف الدعاوى وطلبات التنفـيذ
والطعون واملذكرات وامل�ستندات وتبادلها �إلكرتونيا
املــادة ( ) 21
تلتزم وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة واخلا�صة،
واملحامون ،تقدمي �صحف الدعاوى وطلبات التنفـيذ واملذكرات �أو التعقيب فـي الدعوى
و�سائر امل�ستندات وما فـي حكمها عن طريق النظام الإلكرتوين ،ما مل يرخ�ص لهم من
رئي�س املحكمة املخت�صة �أو رئي�س الدائرة املعنية ،بتقدميها ورقيا �إلى �أمانة �سر املحكمة.
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املــادة ( ) 22
يجب �أن ت�شتمل �صحيفة الدعوى امل�شار �إليها فـي املادة ( )21من هذه الالئحة على البيانات
الآتية:
 - 1املحكمة املخت�صة املرفوعة �أمامها الدعوى.
 - 2اال�سم الثالثي للمدعي وقبيلته �أو لقبه ورقمه املدين ومهنته �أو وظيفته وموطنه
�أو حمله املختار ورقم هاتفه ،واال�سم الثالثي لوكيله وقبيلته �أو لقبه ومهنته �أو
وظيفته و�صفته وموطنه ،ورقم هاتفه� ،إذا كانت الدعوى مقدمة بوا�سطة وكيل.
 - 3عنوان الربيد الإلكرتوين �أو رقم فاك�س املدعي ،ووكيله �إذا كانت الدعوى مقدمة
بوا�سطة وكيل.
 - 4اال�سم الثالثي للمدعى عليه وقبيلته �أو لقبه ومهنته �أو وظيفته وموطنه ف�إن مل
يكن له موطن معلوم ف�آخر موطن كان له� ،إ�ضافة �إلى رقم هاتفه ،وعنوان بريده
الإلكرتوين و رقم الفاك�س � -إن وجدا .-
 - 5وقائع الدعوى وطلبات املدعي فـيها و�أ�سانيدها.
 - 6توقيع املدعي �أو وكيله على ال�صحيفة و�إرفاق �سند الوكالة.
� - 7إذا كان املدعي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة� ،أو غريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة� ،أو من بني ال�شركات اململوكة بالكامل للدولة ،فـيجب �أن ت�شتمل
�صحيفة الدعوى على رقم هاتف ممثلها القانوين ،وعنوان بريده الإلكرتوين� ،أو
رقم الفاك�س.
� - 8إذا كان وكيل �أحد الأطراف فـي الدعوى حماميا �أو �شركة مدنية للمحاماة ،فـيجب
�أن ت�شتمل �صحيفة الدعوى على رقم الهاتف ،وعنوان الربيد الإلكرتوين� ،أو رقم
الفاك�س لكل منهما.
� - 9إذا كان املدعي �أو املدعى عليه فـي الدعوى تاجرا �أو �شركة جتارية ،فـيجب �أن
ت�شتمل �صحيفة الدعوى على رقم ال�سجل التجاري ،ورقم الهاتف ،وعنوان
الربيد الإلكرتوين� ،أو رقم الفاك�س لكل منهما ،وعلى رقم الهاتف وعنوان الربيد
الإلكرتوين للمفو�ض بالإدارة والتوقيع عن املدعي.
وتع ــد البيان ــات امل�ش ــار �إلي ــها ف ــي ه ــذه املادة �إلزامي ــة با�ستثنــاء البيانات املن�صو�ص عليها
فـي الفقرة رقم ( )3من هذه املادة.
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املــادة ( ) 23
يجب على �أمانة �سر املحكمة املخت�صة  -قبل قيد الدعوى  -التحقق من ا�ستيفاء �صحيفتها
�شروط تقدميها املقررة قانونا� ،إ�ضافة �إلى ال�شروط الآتية:
� - 1أن تكون �أرقام الهواتف و�أرقام الفاك�س والعناوين الإلكرتونية للمدعى عليهم
الواردة فـي �صحيفة الدعوى ،مثبتة مب�ستند �صادر من جهة حكومية �أو من
�إحدى ال�شركات املرخ�ص لها من الدولة بتقدمي خدمات االت�صاالت� ،أو مبرا�سلة
�إلكرتونية متبادلة بني اخل�صوم� ،أو ب�أي م�ستند �صادر من املطلوب �إعالنه �أو كان
املطلوب �إعالنه طرفا فـيه.
� - 2إذا كانت الدعوى مقدمة بوا�سطة وكيل ،فـيجب �إرفاق �سند الوكالة.
� - 3إذا كانت امل�ستندات حمررة بلغة �أجنبية ،فـيجب �إرفاق ترجمتها �إلى اللغة العربية.
� - 4إذا كان املدعى عليه �شخ�صا طبيعيا �أو اعتباريا �أجنبيا موطنه خارج ال�سلطنة،
فـيجب �إرفاق ترجمة معتمدة ل�صحيفة الدعوى �إلى اللغة الر�سمية للدولة
الأجنبية التي يقع فـيها موطن ال�شخ�ص املطلوب �إعالنه.
� - 5إذا كان املدعي �أو املدعى عليه فـي الدعوى تاجرا �أو �شركة جتارية ،فـيجب �إرفاق
�صورة من �سجله التجاري.
� - 6إذا كانت الدعوى منازعة جتارية مقدمة من مدع �أو �ضد مدعى عليه ب�صفته
م�شروعا ا�ستثماريا خا�ضعا لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ،2019/50فـيجب �إرفاق ما يثبت �أن الطرف املعني مقيد بهذه
ال�صفة لدى وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
� - 7سداد الر�سوم املقررة لرفع الدعوى ،ما مل يكن املدعي معفـى منها قانونا �أو بقرار
منح امل�ساعدة الق�ضائية ،ويكون على املدعي فـي هذه احلالة �إرفاق ما يثبت ذلك
ب�صحيفة الدعوى.
املــادة ( ) 24
يجب على �أمانة �سر املحكمة املخت�صة �إخطار مودع �صحيفة الدعوى عن ــد االقت�ض ــاء
با�ستكمال البيانات �أو امل�ستندات املطلوبة قانونا لقيد الدعوى ،وتقوم  -بع ــد ا�ستيفاء
البيانات املطلوبة  -بتقدير الر�سوم املتعني �سدادهــا ،وتبا�ش ــر  -بعد ا�ستيفاء الر�س ــوم  -قيد
الدعوى فـي ال�سجل الإلكرتوين وحتديد جل�سة لنظرها ،و�إخطار مودع ال�صحيفة باملوعد
املحدد عن طريق ر�سالة �إلكرتونية.
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ويجب على املوظف الذي با�شر �أي �إجراء من الإجراءات املذكورة �أن يحفظها فـي امللف
الإلكرتوين للدعوى وي�ستخرجها على م�ستند ورقي يبني مو�ضوع الإجراء و�أطرافه
وتاريخ ا�ستيفائه ،ويختمه بخامت املحكمة املخت�صة ويذيله با�سمه وتوقيعه ويرفقه فـي
امللف الورقي للدعوى.
املــادة ( ) 25
يجب على مودع �صحيفة الدعوى واخل�صوم ووكالئهم متابعة الإجراءات عن طريق
النظام الإلكرتوين وال يقبل منهم الدفع بعدم علمه باملوعد املحدد لنظر الدعوى.
املــادة ( ) 26
يعتد فـي حتديد تاريخ الإيداع الإلكرتوين ل�صحف الدعاوى والطعون بتاريخ يوم �إحالتها
الأولى �إلى �أمانة �سر املحكمة املخت�صة �إلكرتونيا ،ويطبق هذا الإجراء على املدعي الذي
يبادر �إلى تقدمي البيانات املطلوبة و�سداد الر�سوم املحددة ،خالل يومي العمل التاليني
لإخطاره �إلكرتونيا بذلك من �أمانة �سر املحكمة املخت�صة� ،أما �إذا تخلف عن ا�ستكمال
البيانات املطلوبة �أو عن �سداد الر�سوم املحددة خالل يومي العمل التاليني لإخطاره
�إلكرتونيا ،فـيعتد بتاريخ اليوم الذي قام فـيه با�ستيفاء املطلوب ،و�إذا انق�ضت (� )7سبعة
�أيام مت�صلة على �آخر �إخطار وجه �إليه دون ا�ستيفاء املطلوب ،يلغى طلبه تلقائيا من النظام
الإلكرتوين وال يرتب �أي �أثر قانوين.
املــادة ( ) 27
مع مراعاة حكم املادة ( )21من هذه الالئحة ،يجوز لأطراف الدعوى �إيداع مذكرات الرد
�أو التعقيب و�سائر امل�ستندات وما فـي حكمها لدى �أمانة �سر املحكمة املخت�صة عن طريق
النظام الإلكرتوين ،ويتولى النظام الإلكرتوين تلقائيا �إحالتها فـيما بني الأطراف للرد
�أو التعقيب عليها �إذا كانوا مو�صولني �إلكرتونيا مبلف الدعوى ،وفـيما عدا ذلك تقوم
�أمانة ال�سر ب�إحالتها فـيما بني الأطراف من تلقاء ذاتها �أو تنفـيذا لقرار املحكمة املخت�صة،
ويتع ــني عل ــى الأط ــراف ف ــي كل الأحوال مراعاة �إيداع مذكراتهم بوقت كاف ي�سمح بالرد
�أو التعقيب عليها قبل املوعد املحدد للجل�سة.
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املــادة ( ) 28
يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بتقدمي الأ�صول الورقية للم�ستندات الواردة فـي املادة ( )27من هذه
الالئحة وما تراه من �إي�ضاحات �أو م�ستندات �أخرى� ،أو �إذا ر�أت �إجراء حتقيق فـي الدعوى
يكون لها �أن تبا�شره فـي قاعة اجلل�سة �أو فـي مكتب القا�ضي بح�ضور �أمني �سر الدائرة،
ويجب عليها �أن ت�أمر من تلقاء ذاتها ب�إدخال من ترى �إدخاله مل�صلحة العدالة ولإظهار
احلقيقة.
املــادة ( ) 29
تعتبـر �إجراءات تقدمي املذكرات وامل�ستندات وتبادلها �إلكرتونيا بني �أطراف الدعوى عن طريق
النظام الإلكرتوين� ،إجراءات ح�ضورية وتنتج �آثارها القانونية ،ويلزم �أن تتقيد ب�ش�أنها
املحكمة املخت�صة ب�ضوابط الإعالن الإلكرتوين للأوراق الق�ضائية.
املــادة ( ) 30
يجوز لأمانة �سر املحكمة املخت�صة  -عند االقت�ضاء � -أن تكلف الأطراف بتقدمي �أ�صول
املذكرات وامل�ستندات و�صور منها بقدر عدد املطلوب �إعالنهم و�صورة لأمانة ال�سر.
املــادة ( ) 31
ت�سري �أحكام هذا الف�صل على �صحف الدعاوى والطعون والعرائ�ض والتظلمات والطلبات
املتعلقة بها ،وطلبات تنفـيذ الأحكام وغريها من ال�سندات واملنازعة فـي �إجراءات تنفـيذها،
مبا فـيها غري املن�صو�ص عليها فـي القانون� ،إذا مت تقدميها عن طريق النظام الإلكرتوين.
الف�صــل الرابــع
الإعــالن الإلكرتونــي
املــادة ( ) 32
تقوم املحاكم بجلب بيانات �أرقام الهواتف و�أرقام الفاك�س والعناوين الإلكرتونية للأ�شخا�ص
الطبيعيني واالعتباريني وفقا لآخر حتديث لها ،عن طريق النظام الإلكرتوين املو�صول
�إلكرتونيا بجهات االخت�صا�ص فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة ،وال�شركات املرخ�صة بتقدمي خدمات االت�صاالت ،ويكون للمدعي �أن
يطلب من رئي�س املحكمة املخت�صة �أو رئي�س الدائرة االبتدائية ،خماطبة جهات االخت�صا�ص
لال�ستعالم حول رقم هاتف املدعى عليه �أو رقم الفاك�س �أو عنوان بريده الإلكرتوين،
وتلتزم اجلهات املخت�صة مبوافاة املحكمة املخت�صة بكل ما تطلبه من بيانات.
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املــادة ( ) 33
يعتد ب�أرقام الهواتف و�أرقام الفاك�س والعناوين الإلكرتونية كموطن لأ�صحابها لإعالنهم
�إلكرتونيا بالأوراق و�سائر الإجراءات الق�ضائية.
ويعترب رقم هاتف الوكيل باخل�صومة وعنوان بريده الإلكرتوين ورقم الفاك�س اخلا�ص
به وما فـي حكمه ،موطنا خمتارا ي�صح �إعالن املوكل فـيه �إلكرتونيا بكل �إجراءات الدعوى
والطعن على احلكم الذي ي�صدر فـيها و�إجراءات تنفـيذه.
املــادة ( ) 34
تقوم �أمانة �سر املحكمة املخت�صة  -من تلقاء ذاتها �أو بناء على طلب من ذوي ال�ش�أن وفـي
�أي حالة تكون عليها الدعوى  -ب�إعالن الأوراق و�سائر الإجراءات الق�ضائية �إلكرتونيا
كلما وجدت البيانات الالزمة للإعالن الإلكرتوين ،ويراعى �إعالن الأ�شخا�ص الطبيعيني
بالطرق العادية وفقا لقانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�شار �إليه متى كان موطن
املطلوب �إعالنه معلوما ،وكان �إعالنه بهذه الطريقة ال ي�ؤخر الف�صل فـي الدعوى.
و�إذا تعذر الإعالن بالطرق الإلكرتونية ،يتم ا�ستيفا�ؤه وفقا للطرق املقررة فـي قانون
الإجراءات املدنية والتجارية امل�شار �إليه ،ويتعني فـي هذه احلالة على طالب الإعالن �أن
يقدم لأمانة �سر املحكمة املخت�صة �أ�صل الأوراق و�صورا منها بقدر عدد املطلوب �إعالنهم
و�صورة لأمانة ال�سر.
املــادة ( ) 35
تبا�شر �أمانة �سر املحكمة املخت�صة �إجراءات الإعالن الإلكرتوين ولو كان املعلن �إليه خارج
نطاق اخت�صا�صها املحلي �أو خارج ال�سلطنة.
و�إذا كان موطن اخل�صم خارج ال�سلطنة ،فـيجب لإعالنه �إلكرتونيا �أن يقدم طالب الإعالن
ترجمة معتمدة لورقة الإعالن �إلى اللغة الر�سمية للدولة الأجنبية التي يقع فـيها موطن
املطلوب �إعالنه ،وتراعى فـي �إعالن الع�سكريني والبحارة وامل�سجونني قواعد الإعالن
املن�صو�ص عليها فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�شار �إليه.
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املــادة ( ) 36
يتحق ــق الإعـ ــالن الإلكرتونـ ــي ،ب�إر�س ــال ورقـ ــة الإع ــالن الق�ضائ ــي �أو ر�سالـ ــة �إلكرتونيــة
�أو هما معا� ،إلى عنوان الربيد الإلكرتوين �أو رقم فاك�س املطلوب �إعالنه� ،أو �إلى رقم هاتفه
با�ستخدام خدمة الر�سائل الق�صرية ( )SMSوغريها من �أنظمة االت�صاالت التي يقرها
املجل�س ،ورجوع تقرير �إلكرتوين �إلى املوظف الذي قام بالإجراء يثبت جناح الإر�سال،
ويعترب ذلك �إعالنا لل�شخ�ص املطلوب �إعالنه فـي موطنه ،وينتج �آثاره من تاريخ جناح
�إر�سال الإعالن الإلكرتوين.
املــادة ( ) 37
يجب �أن ت�شتمل ورقة الإعالن الق�ضائي على بيان تاريخ اليوم وال�شهر وال�سنة وال�ساعة
التي يتم فـيها �إر�سال ورقــة الإعالن ،وعلى بيان املحكمة املخت�صة ومو�ضوع الإعالن
واملوظف ال ــذي ق ــام بــه ،وا�سم كل من طالب الإعالن ووكيله واملطلوب �إعالنه ،وقبيلة
كل منهم �أو لقبه ومهنته �أو وظيفته وموطنه ورقم هاتفه� ،أو �أرقام الفاك�س وعناوينهم
الإلكرتونية � -إن وجدت  -ونوع امل�ستندات املرفقة.
ويراعى عند �إر�سال ورقة الإعالن الق�ضائي �إلى رقم هاتف املطلوب �إعالنه �أو بريده
الإلكرتوين� ،إرفاقها بر�سالة �إلكرتونية تبني تاريخ �إر�سال الإعالن ومو�ضوعه وا�سم
املحكمة املخت�صة وتنبه املعلن �إليه �إلى فتح امل�ستندات املرفقة �أو االطالع عليها بال�ضغط
على الرابط امل�ؤدي �إلى امللف الإلكرتوين للدعوى.
ويتعني فـي الأحوال التي يتم فـيها الإعالن عن طريق �إر�سال ر�سالة �إلكرتونية� ،أن تبني
هذه الر�سالة تاريخ الإر�سال ومو�ضوعه وا�سم املحكمة املخت�صة.
املــادة ( ) 38
يتعني على املوظف الذي قام ب�إجراءات الإعالن �أن يحفظها فـي امللف الإلكرتوين للدعوى،
و�أن ي�ستخرج ورقة الإعالن والر�سالة الإلكرتونية والتقرير الإلكرتوين املثبت لنجاح
�إر�سال الإعالن للمعلن �إليه و�ساعته وتاريخه ومن قام به ،ويرفقها فـي امللف الورقي
للدعوى.
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املــادة ( ) 39
ت�سري �أحكام الإعالن الإلكرتوين للأوراق الق�ضائية الواردة فـي هذا الف�صل ،على الإعالن
الإلكرتوين من قبل االدعاء العام ،للأوراق و�سائر الإعالنات الق�ضائية املن�صو�ص عليها
فـي قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،99/97مبا فـيها �إعالن
املتهم بالتكليف باحل�ضور للجل�سة و�إعالن ال�شهود وباقي الأطراف ،ويراعى فـي �إر�سال
الإعالن �إلكرتونيا وترتيب �أثره القانوين �أن ت�ستوفـي ورقة الإعالن بياناتها اجلوهرية
املقررة قانونا و�أن تتقيد بالإجراءات املقررة لإعالن امل�سجونني والع�سكريني.
كما ت�سري على الإعالن الإلكرتوين للإجراءات الق�ضائية فـي التظلم من قرارات حفظ
التحقيق من االدعاء العام وفـي الإ�شكاالت فـي تنفـيذ الأحكام اجلزائية ،وعلى الإعالن
الإلكرتوين للأحكام اجلزائية ل�سريان مواعيد الطعن.
الف�صــل اخلامــ�س
تقدمي طلبات تذييل الأحكام وغريها من ال�سندات بال�صيغة التنفـيذية،
وطلبات تنفـيذها ،عن طريق النظام الإلكرتوين
املــادة ( ) 40
للمحكوم له ،متى كانت له م�صلحة فـي تنفـيذ احلكم� ،أن يقدم طلبا �إلى �أمانة �سر املحكمة
املخت�صة التي �أ�صدرته ،عن طريق النظام الإلكرتوين ،لتذييله بال�صيغة التنفـيذية.
ويجب �أن يرفق بهذا الطلب ما يثبت �صفة املحكوم له ،و�إذا كان مقدم الطلب وكيال فـيجب
�إرفاق �سند الوكالة ،ويتعني فـي كل الأحوال �أن ي�شتمل الطلب على بيان ا�سم املحكوم له،
�أو وكيله � -إن وجد  -وقبيلته �أو لقبه ،ومهنته �أو وظيفته ،و�صفته ،وموطنه ،ورقم هاتفه،
وعنوان بريده الإلكرتوين �أو رقم الفاك�س� ،إن وجد.
املــادة ( ) 41
يتولى �أمني ال�سر ،بعد ا�ستيفاء الطلب ال�شروط املطلوبة وفقا لأحكام قانون الإجراءات
املدنية والتجارية امل�شار �إليه ،و�سداد الر�سوم املقررة ،ختم �صورة احلكم التي يكون التنفـيذ
مبوجبها ،بخامت املحكمة املخت�صة ويذيلها بال�صيغة التنفـيذية وبتوقيعه ،ثم يحفظها
�إلكرتونيا مع طلب التذييل ومرفقاته فـي امللف الإلكرتوين للدعوى ،ويودع �صورة احلكم
الورقية املذيلة بال�صيغة التنفـيذية فـي امللف الورقي للدعوى ،ويخطر طالب التذييل
بذلك من خالل ر�سالة �إلكرتونية.
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املــادة ( ) 42
يجوز لطالب التنفـيذ ،بعد �إخطاره �إلكرتونيا بتذييل احلكم بال�صيغة التنفـيذية� ،أن يودع
طلب التنفـيذ لدى ق�سم التنفـيذ عن طريق النظام الإلكرتوين ،ويتم حتميل هذه ال�صيغة
التنفـيذية من امللف الإلكرتوين للدعوى ،وال يجوز لطالب التنفـيذ ا�ستعمالها فـي
التنفـيذ �إال مرة واحدة ،ويبا�شر املح�ضر �إجراءات �إعالن ال�سند التنفـيذي �إلى املنفذ �ضده
اكتفاء بال�صيغة التنفـيذية املذكورة ،غري �أنه ال يجوز اتخاذ �أي �إجراء من �إجراءات التنفـيذ
اجلربي �إال بعد قيام املح�ضر ب�ضم �صورة احلكم الورقية املذيلة بال�صيغة التنفـيذية �إلى
امللف الورقي لطلب التنفـيذ.
املــادة ( ) 43
يجب �أن يرفق بطلب التنفـيذ ما يثبت �صفة طالب التنفـيذ ،و�إذا كان مقدم الطلب وكيال
وجب �إرفاق �سند الوكالة ،و�إذا كان �أحد �أطراف التنفـيذ تاجرا �أو �شركة جتارية وجب �إرفاق
�صورة من �سجله التجاري ،على �أن ي�شتمل الطلب على الآتي:
 - 1اال�سم الثالثي لطالب التنفـيذ وقبيلته �أو لقبه ورقمه املدين ومهنته �أو وظيفته
وموطنه �أو حمل �إقامته ورقم هاتفه ،واال�سم الثالثي لوكيله وقبيلته �أو لقبه
ومهنته �أو وظيفته و�صفته وموطنه ،ورقم هاتفه� ،إذا كان الطلب مقدما بوا�سطة
وكيل ،وعنوان الربيد الإلكرتوين للمدعي ووكيله ورقم الفاك�س � -إن وجدا .-
 - 2اال�سم الثالثي للمنفذ �ضده وقبيلته �أو لقبه ومهنته �أو وظيفته وموطنه �أو حمل
�إقامته �إ�ضافة �إلى رقم هاتفه �أو عنوان بريده الإلكرتوين ورقم الفاك�س � -إن وجدا .-
 - 3بيان كاف باملال املطلوب التنفـيذ عليه ومكان وجوده وا�سم حائزه� ،إن وجد .و�إذا
تعذر على طالب التنفـيذ التعرف على �أموال املطلوب التنفـيذ عليه ،فله �أن يطلب
من قا�ضي التنفـيذ خماطبة جهات االخت�صا�ص ،وتلتزم اجلهات املخت�صة مبوافاة
قا�ضي التنفـيذ بكل ما يطلبه من بيانات ب�ش�أن �أموال املطلوب التنفـيذ عليه.
� - 4إذا كان طالب التنفـيذ وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة �أو غريها من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ،فـيجب �أن تبني فـي الطلب رقم هاتف ممثلها
القانوين ،وعنوان بريده الإلكرتوين �أو رقم الفاك�س ،و�إذا كان وكيل �أحد الأطراف
حماميا ،تعني بيان رقم هاتف املحامي وعنوان بريده الإلكرتوين �أو رقم الفاك�س.
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� - 5إذا كان �أحد �أطراف التنفـيذ تاجرا �أو �شركة جتارية ،فـيجب �أن يبني فـي الطلب
رقم �سجله التجاري ،ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكرتوين ورقم الفاك�س ،ويكون
لقا�ضي التنفـيذ �أن يكلف طالب التنفـيذ بتقدمي رقم هاتف املفو�ض بالإدارة
والتوقيع عن التاجر �أو ال�شركة املنفذ �ضدها ،وعنوان بريده الإلكرتوين.
املــادة ( ) 44
يخت�ص قا�ضي التنفـيذ املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15من القانون بالف�صل فـي جميع
منازعات تنفـيذ ال�سندات التنفـيذية الواردة فـي املواد ( )7و( )8و( )9من القانون� ،أيا
كانت قيمتها و�سواء كانت منازعات وقتية �أو منازعات مو�ضوعية �سابقة على ن�ش�أة ال�سند
التنفـيذي �أو الحقة عليه ،وتطبق ب�ش�أنها الأحكام ذاتها املن�صو�ص عليها فـي القانون.
املــادة ( ) 45
تطبق �أحكام هذا الف�صل على جميع الطلبات املقدمة عن طريق النظام الإلكرتوين لتذييل
الأحكام وغريها من ال�سندات  -املحفوظة فـي املحكمة املخت�صة  -بال�صيغة التنفـيذية �أو
طلب تنفـيذها ،مبا فـيها الأحكام وال�سندات التنفـيذية غري املن�صو�ص عليها فـي القانون.
الف�صــل ال�ســاد�س
عقد اجلل�سات با�ستخدام تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد
املــادة ( ) 46
للمحكمة ،من تلقاء ذاتها �أو بناء على طلب االدعاء العام �أو املتهم ،عقد جل�سات املحاكمة فـي
الق�ضايا اجلزائية با�ستخدام تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد ،ب�شرط قيام �أ�سباب
جدية تربر ذلك ،وللمحكمة �أن تتخذ هذا الإجراء فـي �أي درجة من درجات التقا�ضي ،و�أن
تطبقه على كل مراحل املحاكمة �أو تق�صره على بع�ضها ،ويكون للمتهم �أن يطلب ح�ضوره
�شخ�صيا �أمام املحكمة املخت�صة ،وعليها الف�صل فـي طلبه بقبوله �أو رف�ضه على �أن يكون
قرار الرف�ض م�سببا.
املــادة ( ) 47
تقوم املحكمة املخت�صة  -خالل جل�سات نظر الدعوى اجلزائية با�ستخدام تقنية االت�صال
املرئي وامل�سموع عن بعد  -با�ستجواب املتهم ومناق�شة �أدلة االتهام ،وب�سماع باقي اخل�صوم
ووكالئهم ،وبالنطق بالأحكام ،ولها �أن ت�ستعني باالت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد ،فـي
�سماع ال�شهود واخلرباء واملرتجمني وكل من ترى فائدة فـي �سماع �أقواله ،ويكون لها �أن
ت�أمر باحل�ضور الفعلي �أمامها لأي طرف �إذا ر�أت �ضرورة لذلك.
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املــادة ( ) 48
يعتد بح�ضور املتهم وباقي الأطراف للجل�سة با�ستخدام تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع
عن بعد ،ولو كانوا خارج نطاق االخت�صا�ص املحلي للمحكمة �أو خارج الدولة ،وتكون جل�سة
املحاكمة ح�ضورية بالن�سبة للمتهم �أو �أي طرف يح�ضر عن بعد عن طريق االت�صال املرئي
وامل�سموع ،وتطبق على تخلفه ذات القواعد املن�صو�ص عليها فـي قانون الإجراءات اجلزائية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم.99/97
املــادة ( ) 49
يكون للمتهم وغريه من الأطراف� ،أن يقدم للمحكمة الأدلة وامل�ستندات �إما بعر�ضها خالل
اجلل�سة �أو �إر�سالها �إلكرتونيا �إلى املحكمة املخت�صة با�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات
و�أنظمة االت�صاالت ،وللمحكمة �أن ت�أمر بتقدمي �أ�صول هذه الأدلة وامل�ستندات� ،إذا ر�أت �أن
الف�صل فـي الدعوى يتوقف على ذلك ،ما مل تكن م�ستندات �إلكرتونية موقعة بالتوقيع الإلكرتوين.
املــادة ( ) 50
يتولى �أمني �سر اجلل�سة فـي املحاكمة اجلزائية  -امل�ستخدمة فـيها تقنية االت�صال املرئي
وامل�سموع � -إثبـات مـا دار فـي اجللـ�سة فـي حمـ�ضر يت�ضمن �أ�سمـاء هيئـة املحكمـة املخت�صة
وتـاريخ اجللـ�سة و�سـاعتها ومكـان انعقادهـا وجميع ما مت فـيهـا مـن �إجـراءات ،واخلـ�صوم
احلا�ضـرين ووكالءهـم و�أقـوالهم وطلبـاتهم ومرافعاتهم ،ويوقع رئي�س اجلل�سة و�أمني
ال�سر على كـل �صـفحة مـن �صفحات املح�ضر.
املــادة ( ) 51
تتحقق �أحكام احل�ضور والعالنية فـي املحاكمات اجلزائية �إذا متت با�ستخدام تقنية
االت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد وفقا لأحكام هذا الف�صل ،وتطبق عليها القواعد العامة
ب�ش�أن �ضبط اجلل�سة و�إدارتها و�إجراءات نظر الدعوى و�إثباتها و�إ�صدار الأحكام.
املــادة ( ) 52
يتم توقيع حم�ضر اجلل�سة بالتوقيع الإلكرتوين متى �أمكن ذلك ،وي�ستغنى عن توقيع
من ا�ستمعت املحكمة املخت�صة لأقواله با�ستخدام تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد
�إذا تعذر توقيعه �إلكرتونيا ويكتفى ب�إثبات ذلك فـي حم�ضر اجلل�سة ،ويعترب هذا املح�ضر
�سندا ر�سميا مبا دون فـيه وينتج كافة �آثاره القانونية.
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املــادة ( ) 53
ي�سري حكم املادة ( )52من هذه الالئحة على توقيع حم�ضر ال�صلح الذي تثبته املحكمة
املخت ــ�صة بني الأط ــراف فـ ــي جل�س ــة منعق ــدة با�ستخــدام تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع
عن بعد ،وللمحكمـ ــة �أن ت�أمر بح�ضور �أطراف ال�صلح �أمامها �إذا ر�أت ذلك �ضروريا لإثبات
ال�صلح ،ويكون للأطراف �أن يكتبوا ما اتفقوا عليه و�أن ير�سلوا االتفاق املكتوب واملوقع
منهم �إلى املحكمة املخت�صة عن طريق �أنظمة االت�صاالت التي يقرها املجل�س ،وتقوم
املحكمة املخت�صة ب�إحلاق هذا االتفاق املكتوب فـي حم�ضر اجلل�سة ،وتثبت حمتواه وجتعله
ف ـ ــي ق ــوة ال�سن ــد التنفـيذي ،ولها �أن ت�أمر بتقدمي �أ�صل االتفاق �إن وجدت ذلك �ضروريا،
ما مل يكن م�ستندا �إلكرتونيا موقعا بالتوقيع الإلكرتوين.
املــادة ( ) 54
ت�سجل جل�سات املحاكمة التي تعقد با�ستخدام تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد،
وحتفظ ،فـي دعامات �إلكرتونية تكون لها �صفة ال�سرية ،وال يجوز تداولها �أو االطالع
عليها �أو ن�سخها �إال ب�إذن من رئي�س املحكمة املخت�صة �أو رئي�س الدائرة التي �أ�صدرت احلكم،
وللمحكمة �أن ت�أمر بتفريغها فـي حما�ضر يوقعها رئي�س اجلل�سة و�أمني ال�سر ،وتعترب �سندا
ر�سميا مبا دون فـيها ،وتنتج كافة �آثارها القانونية.
املــادة ( ) 55
للمحكمة �سماع �أقوال املتهم ،با�ستخدام تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد ،قبل �إ�صدار
الأمر باحلب�س االحتياطي �أو مبده �أو بتجديده ،ما مل تقرر �إح�ضاره �أمامها ل�سماع �أقواله.
املــادة ( ) 56
يجوز فـي �سائر الدعاوى �أن ت�ستعني املحاكم باالت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد ،فـي �سماع
املرافعات و�أقوال ال�شهود واخلرباء واملرتجمني وغريهم ،و�سماع ق�ضاة التنفـيذ �أقوال
املحبو�سني فـي �إطار التنفـيذ اجلربي للأحكام وفقا لقانون الإجراءات املدنية والتجارية
امل�شار �إليه ،قبل الأمر بتجديد حب�سهم.
كما يجوز ا�ستخدام االت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد لطلب �أو تنفـيذ الإنابات الق�ضائية
مع الدول العربية والأجنبية وفقا لالتفاقيات واملعاهدات امل�صادق عليها من ال�سلطنة.
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الف�صــل ال�سابــع
�إجراءات ت�سوية منازعات العمل الفردية النا�شئة عن تطبيق قانون العمل
املــادة ( ) 57
يقدم طلب الت�سوية فـي منازعات العمل من ذوي ال�ش�أن �إلى التق�سيم الإداري املخت�ص فـي
وزارة العمل بدون ر�سوم ،ودون التقيد بالإجراءات املقررة قانونا لتقدمي �صحيفة الدعوى،
ويقيد التق�سيم الإداري املخت�ص فـي وزارة العمل طلب الت�سوية فور تقدميه  -بعد الت�أكد
من �صفة مقدمه  -فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض ح�سب ترتيب وروده.
املــادة ( ) 58
يجب على التق�سيم الإداري املخت�ص فـي وزارة العمل �إذا انتهت م�ساعي الت�سوية بال�صلح  -كليا
�أو جزئيا  -بني �أطراف النزاع �إثباته فـي حم�ضر يبني تاريخه و�أ�سماء الأطراف وقبائلهم
�أو �ألقابهم و�صفاتهم وموطن كل واحد منهم و�أرقام الهواتف والعناوين الإلكرتونية �أو
�أرقام الفاك�س ،وبنود ال�صلح.
املــادة ( ) 59
�إذا فقد �أحد الطرفـني ن�سخته من حم�ضر ال�صلح امل�شار �إليه فـي املادة ( ،)58كان له �أن
يقدم طلبا �إلى التق�سيم الإداري املخت�ص فـي وزارة العمل للح�صول على ن�سخة ثانية
مطابقة للن�سخة الأ�صلية املحفوظة لديه ،وال يجوز ت�سليم ن�سخة ثانية �إال بعد �أن تتثبت
اللجنة من �ضياع الن�سخة الأولى وعدم تنفـيذها.
املــادة ( ) 60
يتم تنفـيذ حم�ضر ال�صلح امل�شار �إليه فـي املادة ( )58من هذه الالئحة بالطريقة التي تنفذ
بها الأحكام الق�ضائية النهائية ،ويكون على �صاحب ال�ش�أن �أو وكيله تقدمي طلب بذلك،
�إلى ق�سم التنفـيذ فـي املحكمة املخت�صة مكانيا بالتنفـيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات
املدنية والتجارية امل�شار �إليه ،وي�شتمل على البيانات املحددة فـي املادة ( )43من هذه الالئحة
لتقدمي طلب التنفـيذ ،وترفق به ال�صيغة التنفـيذية ،ويتولى حم�ضر التنفـيذ الت�أكد من
�صف ــة طال ــب التنفـي ــذ �أو وكيـله بح�سب الأحوال ،ومن �صحة التوكيل وحدود الوكالة،
ويقوم  -بعد �سداد الر�سم املقرر  -بقيد الطلب و�إعالن ال�سند التنفـيذي ومبا�شرة تنفـيذه
وفقا لإجراءات تنفـيذ باقي ال�سندات التنفـيذية مع مراعاة الأحكام الواردة فـي هذه
الالئحة ،ويكون �أداء الر�سوم غري واجب �إذا كان طالب التنفـيذ معفى منها بن�ص القانون
�أو بقرار منح امل�ساعدة الق�ضائية .
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املــادة ( ) 61
ت�ستثنى من �أحكام املادة ( )60من هذه الالئحة حما�ضر الت�سوية املثبتة وفقا للمادة ()106
من قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/35فـي تاريخ �سابق على العمل
بالقانون وهذه الالئحة ،ويكون عدم تنفـيذها طوعا من �أي من الطرفـني موجبا لإحالة
الن ــزاع إ�ل ــى الدائـ ــرة االبتدائي ــة وق ــيد الدعـ ــوى ب�ش�أنه ــا وفقا للإجراءات املحددة فـي
املادتني ( )62و ( )63من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 62
يجب على التق�سيم الإداري املخت�ص فـي وزارة العمل عند ف�شل الت�سوية  -كليا �أو جزئيا -
�إحالة عنا�صر النزاع املختلف ب�ش�أنها فورا �إلى الدائرة االبتدائية ،و�إبالغ الأطراف بهذا
الإجراء ،وتتم الإحالة  -عن طريق النظام الإلكرتوين  -مبذكرة تت�ضمن وقائع النزاع
و�أ�سماء الأطراف ،وقبائلهم �أو �ألقابهم و�صفاتهم وموطنهم الأ�صلي �أو املوطن املختار من
قبل كل واحد منهم لإجراءات التقا�ضي وعناوينهم والرقم املدين �أو رقم ال�سجل التجاري،
و�أرقام الهواتف ،و�أرقام الفاك�س �أو العناوين الإلكرتونية� ،إن وجدت ،والطلبات فـي الدعوى
و�سائر احلجج التي يقدمها الأطراف ،ويجب فـي جميع الأحوال �إرفاق البيانات وامل�ستندات
الالزمة للف�صل فـي الدعوى كال�سجل التجاري لل�شركة وعقد العمل وبيان �أجر العامل
(الأ�سا�سي وال�شامل) وما يثبت ال�سداد ور�صيد الإجازات و قرار الف�صل� ،إن وجد ،وغري
ذلك من البيانات وامل�ستندات و�سائر احلجج والأ�سانيد التي يقدمها الأطراف.
املــادة ( ) 63
ي�شرتط لقيد الدعوى فـي الدائرة االبتدائية املحال �إليها النزاع� ،أن يقدم �صاحب ال�ش�أن
طلبا بذلك �إلى �أمانة �سرها ،ويتعني على �أمانة �سر الدائرة االبتدائية �إعادة الأوراق �إلى
التق�سيم الإداري املخت�ص فـي وزارة العمل �إذا مل يقدم طلب قيد الدعوى خالل �شهرين
من تاريخ الإحالة �أو كانت الأوراق املحالة غري م�ستوفـية البيانات ال�ضرورية للف�صل فـي
الدعوى.
ويكون القا�ضي الذي تولى الت�سوية فـي النزاع بني الأطراف �صاحلا للف�صل فـي هذا النزاع
بعد �إحالته �إلى املحكمة.
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الف�صــل الثامــن
�إجراءات التذييل بال�صيغة التنفـيذية لعقود الإيجار املربمة
وفق �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  89/6فـي �ش�أن تنظيم العالقة
بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية
وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ،وطلب تنفـيذها
املــادة ( ) 64
تذيل عقود الإيجار املن�صو�ص عليها فـي القانون بال�صيغة التنفـيذية وفقا لل�شروط
املحددة فـي هذا الف�صل وفـي حدود قيمة الإيجار وم�ستحقات ا�ستهالك الكهرباء واملاء
و�أي ر�سوم �أخرى يكون امل�ست�أجر ملزما بدفعها وفقا للعقد.
املــادة ( ) 65
ي�شرتط لتذييل العقود امل�شار �إليها فـي املادة ( )64من هذه الالئحة بال�صيغة التنفـيذية،
الآتي:
 - 1يجب �أن يقدم امل�ؤجر �أو وكيله طلبا بذلك �إلى ق�سم التنفـيذ فـي املحكمة املخت�صة
مكانيا بالتنفـيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�شار �إليه،
ي�شتمل على البيانات املحددة فـي املادة ( )21من هذه الالئحة ،و�أن يرفق بالطلب
عقد الإيجار املمهور بخامت البلدية  -خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أيام من
تقدمي الطلب  -ب�صحة توقيع طرفـي العقد ومطابقة العقد للأ�صل املحفوظ
لديه.
 - 2يجب �أن يكون عقد الإيجار م�ستوفـيا بياناته وفقا للنموذج املقرر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  89/6ب�ش�أن ت�سجيل عقود الإيجار.
 - 3يجب �أن ي�شتمل الطلب على بيان رقم هاتف كل من امل�ؤجر وامل�ست�أجر ،والرقم
املدين �إذا كان �أحدهما �شخ�صا طبيعيا ،و�إذا كان �أي منهما تاجرا �أو �شركة جتارية،
تعني �أن ي�شتمل على رقم �سجله التجاري ،ورقم هاتفه ،وعنوان بريده الإلكرتوين
�أو رقم الفاك�س.
� - 4إذا كان طلب التذييل بال�صيغة التنفـيذية مقدما بوا�سطة وكيل ،فـيجب �إرفاق
�سند الوكالة.
� - 5سداد الر�سوم املقررة.
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املــادة ( ) 66
يقوم حم�ضر التنفـيذ  -بعد ا�ستيفاء الطلب ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )65من
هذه الالئحة  -بختم عقد الإيجار بخامت املحكمة املخت�صة وتوقيعه ثم يذيله بال�صيغة
التنفـيذية.
املــادة ( ) 67
يتم تنفـيذ عقد الإيجار املذيل بال�صيغة التنفـيذية بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام
الق�ضائية النهائية ،وي�شرتط لذلك �أن يقدم امل�ؤجر �أو وكيله طلبا� ،إلى ق�سم التنفـيذ فـي
املحكمة املخت�صة مكانيا بالتنفـيذ وفقا لأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�شار
�إليه ،ي�شتمل على البيانات املحددة فـي املادة ( )43من هذه الالئحة لتقدمي طلب التنفـيذ
وترفق به ال�صيغة التنفـيذية ،ويجب فـي كل الأحوال �أن يحدد الطلب قيمة الإيجار
املطلوب �سداده واملدة امل�ستحق عنها ،و�أن يكون املبلغ املطلوب حال الأداء.
املــادة ( ) 68
ي�شرتط لطلب التنفـيذ ب�ش�أن قيمة ا�ستهالك الكهرباء واملاء و�أي ر�سوم �أخرى يكون
امل�ست�أجر ملزما بدفعها وفقا للعقد� ،أن يت�ضمن عقد الإيجار رقم العداد وقراءته الفعلية
بتاريخ توقيع العقد� ،أو �أن يرفق به م�ستند تقبله املحكمة املخت�صة يثبت القراءة الفعلية
للعداد فـي �أثناء �شغل امل�ست�أجر للعقار ،و�أن تكون املبالغ املطلوبة حالة الأداء ومثبتة
بفواتري �أو �أي م�ستندات مماثلة.
املــادة ( ) 69
يجوز للم�ؤجر طلب تنفـيذ ما ي�ستجد من قيمة الإيجار وتوابعه بناء على ال�صيغة
التنفـيذية ذاتها ،ويكون عليه فـي هذه احلالة �أن يقدم طلبا جديدا للتنفـيذ تطبق ب�ش�أنه
ذات ال�شروط املقررة فـي هذا الف�صل.
املــادة ( ) 70
يجب على قا�ضي التنفـيذ  -كلما انتهى التنفـيذ بت�سلم امل�ؤجر للدين املطلوب � -أن ي�ؤ�شر
على ال�سند التنفـيذي ببيان املبالغ التي ت�سلمها امل�ؤجر ونوعها واملدة امل�ستحقة عنها.
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املــادة ( ) 71
حتدد بقرار من رئي�س املجل�س بيانات ال�سجل املعد فـي ق�سم التنفـيذ لقيد طلبات تذييل
عقود الإيجار املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل بال�صيغة التنفـيذية ،وبيانات خامت تذييل
العقود املذكورة بال�صيغة التنفـيذية.
الف�صــل التا�ســع
�إجراءات التذييل بال�صيغة للمحررات امل�شتملة على �إقرار بدين،
املحررة �أو امل�صادق على توقيعات ذوي ال�ش�أن فـيها ،من الكاتب بالعدل
تطبيقا لأحكام قانون الكتاب بالعدل ،وطلب تنفـيذها
املــادة ( ) 72
تذيل املحررات امل�شتملة على �إقرار بدين حال الأداء كليا �أو جزئيا ،املحررة� ،أو امل�صادق على
توقيعات ذوي ال�ش�أن فـيها ،من الكاتب بالعدل ،وفقا للآتي:
 - 1بالن�سبة للمحررات امل�شتملة على �إقرار بدين ،التي يحررها الكاتب بالعدل
ويحفظ �أ�صولها ،يقوم الكاتب بالعدل بختم �صورة املحرر بخامته ويوقعها ثم
يذيلها بال�صيغة التنفـيذية.
 - 2بالن�سبة للمحررات امل�شتملة على �إقرار بدين التي ي�صادق الكاتب بالعدل على
توقيعات ذوي ال�ش�أن فـيها ،يقوم الكاتب بالعدل بتذييل املحرر ذاته بال�صيغة
التنفـيذية.
املــادة ( ) 73
يجب لتنفـيذ ال�سندات التنفـيذية امل�شار �إليها فـي هذا الف�صــل ،ج ــربا� ،أن يق ــدم الدائ ــن
�أو وكيله طلبا �إلى ق�سم التنفـيذ فـي املحكمة املخت�صة مكانيا بالتنفـيذ وفقا لأحكام قانون
الإجراءات املدنية والتجارية امل�شار �إليه ،ي�شتمل على البيانات املحددة فـي املادة ()43
من هذه الالئحة لتقدمي طلب التنفـيذ ،ويبني فـي الطلب املبلغ املطلوب ،و�إذا كان املبلغ
مق�سطا تعني ق�صر الطلب على الأق�ساط التي حل موعد �سدادها ما مل يت�ضمن املحرر
�شرطا بخالف ذلك.
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املــادة ( ) 74
يجوز للدائن طلب تنفـيذ ما ي�ستجد من �أق�ساط الدين بناء على ال�صيغة التنفـيذية ذاتها،
ويكون عليه فـي هذه احلالة �أن يقدم طلبا جديدا للتنفـيذ وفقا للإجراءات وال�شروط
املحددة فـي املادة ( )73من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 75
حتدد بقرار من رئي�س املجل�س ،بيانات ال�سجل املعد فـي دائرة الكاتب بالعدل لقيد طلبات
تذييل املحررات امل�شتملة على �إقرار بدين بال�صيغة التنفـيذية ،وبيانات خامت تذييل
املحررات املذكورة بال�صيغة التنفـيذية.
املــادة ( ) 76
يجب على قا�ضي التنفـيذ الت�أ�شري على ال�سند التنفـيذي ببيان املبلغ الذي مت تنفـيذه ،كلما
انتهى التنفـيذ بت�سلم الدائن للدين املطلوب.
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وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2021/1/199
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2021/1بتاريخ 2021/2/7م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ت�أ�سيــ�س �شرك ــة� /أحمد املع�شني وعائ�شة احلجرية للمحامــاة واال�ست�شــارات
القانونية (�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1442/ 6 /24 :هـ
املوافـــــق 2021/ 2 /7 :م
د  .يحيــى بــن نا�صـــر اخل�صيبـــي
وكيل وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
رئيـ ــ�س جلن ـ ــة قب ـ ـ ـ ــول املحام ـ ـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم اخلمي�س 1442/1/7هـ ـ املوافق 2020/8/27م ،اتفق املحامون "ال�شركاء"
املذكورون �أدناه على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة
وفقا لأحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/108و�أحكام القرار
الوزاري رق ــم  99/70ال�ص ــادر فـي �ش ـ�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات
املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يكون ا�سم ال�ش ـ ــركـة� :أحمد املع�شني وعائ�شة احلجرية للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
(�شــركة مدنية للمحــاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حمافظ ــة م�سق ــط (�سلطنــة عمــان) ،ويج ــوز لل�شرك ــة
�أن تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

حمل الإقامة  /العنوان

� 1أحمد بن عامر بن �سهيل املع�شني عماين

حمافظة م�سقط  -القرم

 2عائ�شة بنت حمد بن ماجد احلجرية عمانية

حمافظة م�سقط  -اخلو�ض
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من
احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان
الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدف ــاع عنهــم فـي
الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�صياغة العقود
واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها ،واالرتباط مع مكاتب و�شركات خارج ال�سلطنة وعمل
اتفاقيات تفاهم.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبـ ــد أ� ال�شرك ــة �أعمالهـ ــا من تاريــخ �صــدور موافقــة جلنــة �ش�ؤون املحامني على ت�أ�سي�سها
ون�شرها فـي اجلريدة الر�سمية ،وت�ست ــمر �إلـ ــى �أن يت ـ ــم حلهـ ـ ــا �أو ت�صفيتها طبقا للقواعد
املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة ( 4.000ر.ع) �أربعة �آالف ريال عماين مق�سم �إىل ح�صتني بقيمة ا�سمية
قدرها ( )%50للح�صة الواحدة (مرفق جدول ب�أ�سماء ال�شركاء وعدد احل�ص�ص التي ميلكها
كل �شريك).
كيفية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة .وفـي حالة
وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إىل ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد تغطية
خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
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مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
�أ  -يتولى �إدارة ال�شــركة مديـ ــر يعينه الــ�شركاء بالإجمــاع وميكن �أن يك ــون مــن بني
ال�شــركاء �أو غريهم من املحامني املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة املحاماة.
ب  -يتولى املديـ ــر �إدارة وت�سييـ ــر �أعمـ ــال ال�شركة وفق ــا لهذا العق ــد وقان ــون املحـ ــاماة
والقرارات الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعم ــل املدي ــر علــى حتقي ــق �أغرا�ض ال�ش ــركة ،ويك ــون له فـي �سبي ــل ذلك تقديـ ــم
املقرتحات والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليــزانيـ ــات واحل�س ــاب ــات و�إ�ص ــدار �أوام ــر ال�ش ــراء وذلك فـي �إطـ ــار الب ـ ــرامج
وامليزانيات املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني وامل�ست�شارين.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وامل�ست�شارين
وذلك ح�سب مقت�ضيات العمل.
د  -ي�سـ�أل املدير ب�صف ــة �شخ�صية جتاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح
�أو عقد ال�شركة �أو عن اخلط�أ فـي الإدارة.
هـ  -ال يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه
فـي مركز ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه
الن�صح ملديرها وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة
ب�صورة خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و  -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك
قبل �شهرين على ا ألقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق
بال�شركة نتيجة اعتزاله.
ز  -تلتــزم ال�شــركة ب�أعم ـ ــال املديـ ــر التي قام بها با�س ــم ال�ش ــركة والتي تدخل �ضمن
�صالحياته.
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حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة باقــي ال�شركــاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء ،وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك ف ــي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
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كيفيـة حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها.
 - 2اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 4إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 5صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 6عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 7أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إلى ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إلى �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
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القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إلى حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47

توقيع ال�شركاء

اال�سم� :أحمــد بن عامر بن �سهي ــل املع�شنــي

التوقيـــع

اال�سم :عائ�شة بنت حمد بن ماجد احلجرية

التوقيـــع
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ملحق تابع لعقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إحلاقا بعقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة وامل�ؤرخ فـي 1442/1/7هـ ـ املوافق 2020/8/27م
فيما بني املحامي �أحمــد بن عامر بن �سهي ــل املع�شنــي واملحامية عائ�شة بنت حمد بن ماجد احلجرية
حتمل ا�سم (�أحمد املع�شني وعائ�شة احلجرية للمحامــاة واال�ست�شــارات القانونية).
�أ�سماء ال�شركاء وعدد احل�ص�ص التي ميلكها كل �شريك
م

ا�سم ال�شريك

� 1أحمــد بن عامر بن �سهي ــل املع�شنــي
 2عائ�شة بنت حمد بن ماجد احلجرية

عدد احل�ص�ص
 2.000ر.ع
�ألفا ريال عماين
 2.000ر.ع
�ألفا ريال عماين

الن�سبة نوع التفوي�ض
٪50

مطلق

٪50

مطلق

�إدارة ال�شركة املدنية للمحاماة
م

ا�سم ال�شريك

نوع الإدارة

1

�أحمــد بن عامر بن �سهي ــل املع�شنــي

�إدارية  -مالية

2

عائ�شة بنت حمد بن ماجد احلجرية

�إدارية  -مالية
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وزارة العمــــل
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن ع ــمال
�شركـة ( امل�سعود جون براون خلدمات الطاقة ) تقدم ــوا �إىل املديري ــة العام ــة للرعاي ــة
العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة ،ولكــل مت�ضــرر احلـق ف ــي االعتـرا�ض على
هـذا الطلـب ,على �أن يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إىل جلنة بحـث االعرتا�ض ــات
امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن ع ــمال
�شركـ ــة ( املتميـ ــز للبنـ ــاء والتعمي ـ ــر ) تقدم ــوا �إىل املديري ــة العام ــة للرعاي ــة العماليــة
بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة ،ولكــل مت�ضــرر احلـق ف ــي االعتـرا�ض على هـذا
الطلـب ,على �أن يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إىل جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة
بال ــوزارة له ــذا الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــــــالن
تعلــن دائــرة امللكي ــة الفكري ــة ع ــن ت�سجي ـ ــل منـ ــوذج �صناعــي وفقــا لأحكـ ــام قانـ ــون حقـ ــوق
امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2008/67
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
( )21رقم الطلبOM/ID/2020/00006 :

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

( )22تاريخ التقدمي12/7/2020 :

( )11رقم ال�شهادة امل�سجلة
( )15تاريخ الت�سجيل
()45

ت�صنيف لوكارنو

(51) Loc Cl.

 1عارف بن �صالح اجلعفري حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
(2 )71
3
 1عارف بن �صالح اجلعفري حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
(2 )72
3
4
( 1 )73عارف بن �صالح اجلعفري حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
2
1
(2 )74
3
( )30بيانات الأ�سبقية
( )28عدد النماذج فـي الطلب:
( )12منوذج �صناعي
( )45املنتج الذي يغطيه الطلب :حمطات الوقود الذكية
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�إعـــــالن
تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن البـراءات املمنوحــة ،وذلك وفقـ ــا للمادة ( )10من �أحك ــام
قانــون حق ــوق امللكي ــة ال�صناعي ــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2008/67وامل ــادة ()36
من الئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم .2008/105
رمـوز البيانــات الببليوجرافـية
البيـان الببليوجرافـي

الرمـــــــز

رقم الرباءة
نوع الرباءة
رقم الطلب
تاريخ تقدمي الطلب

11
12
21
22

بيانات الأ�سبقية

30

تاريخ الن�شر عن قبول الطلب

44

تاريخ الن�شر عن الرباءة

45

الت�صنيف الدويل

51

ت�سمية االخرتاع

54

الو�صف املخت�صر

57

ا�سم طالب الرباءة
ا�سم املخرتع
ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
ا�سم الوكيل

71
72
73
74
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1381
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع
()22
2017/4/9
�سلطنــــــة عمــــــــــان
()21
OM/P/2017/00102
وزارة التجـــارة وال�صناعــة
2019/12/22
وترويــج اال�ستثمـــار
( )44اجلريدة الر�سمية رقم 1323 :
املديريـة العامـــة للتجـــــارة
()45
دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة
397
()11

B03C 1/10 (2006.01), B03C 1/30 (2006.01), B03B 9/00 (2006.01), B03C
)1/247 (2006.01), B03B 7/00 (2006.01

Int.Cl.

)(51

نيو �ستيل �سوليوكوز �سا�ستينتافـي�س ا�س�.إيه� ،.شركة برازيلية فـي �:أيه فـي .جوا كابرال
( 1 )71دي ميللو نيتو ،رقم � ،850إي�ست تاور �ساال�س � 1405إي � 1406سي �إي �أو �أوف�سيز ،بارا دا
تيجوكا ،057 - 22775 ،ريو دي جانريو � -آر جيه ،الربازيل
( 1 )72ماورو فوميو ياماموتو ،برازيلي فـي :روا �أر�ستاركو رامو�س� ،118 ،أباتو � ،101إال دو
جوفرنادور ،320- 21920 ،ريو دي جانريو� ،آر جيه ،الربازيل
()73
(� 1 )74سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
الربازيل رقـم BR 102014025420-0 :بتـاريخ2014/10/10 :
(( )30وفقا للطلب الدويل رقم PCT/BR 2015/050150 :بتـاريخ)2015/9/14 :
()12
ت�سمية االخرتاع
عملية ونظام لتح�سني دقائق اخلام ودقائق اخلام الفائقة لأك�سيد احلديد -
()54
اخلامات ب�شكل جاف من خالل وحدة ف�صل مغناطي�سية
تبد أ� احلماية من � 2015/9/14إىل 2035/9/13
( )57الو�صف املخت�صر

يك�شف االخرتاع احلايل عن نظام وعملية لتهيئة دقائق خام �أك�سيد احلديد ودقائق اخلام الفائقة ب�صورة جافة
املوجودة فـي �سدود النفايات ونفايات اخلام مبحتوى منخف�ض ،والتي ت�شتمل على جمفف حقن هواء �ساخن ()9
مع و�سائل حتريك ميكانيكي و�أعمدة دوران مزودة ب�أريا�ش ( )9.2لتق�سيم وحتريك املادة فـي االجتاهات الأفقية
والر�أ�سية ،جمموعة من �أدوات ت�صنيف الهواء مت�صلة ب�صورة ت�شغيلية مبخرج املجفف ،والتي تنفذ ت�صنيف خامات
احلديد احلبيبية واحلبيبية ب�شكل فائق �إىل مديات حمددة م�سبقة للقيا�س احلبيبي� ،أجهزة ف�صل مغناطي�سية
( )19 ،16 ،13مع دالفـني مغناطي�سية ( )47 ،43 ،32مرتبة ب�شكل تتابعي ،م�شكلة بوا�سطة مغناطي�سات الرتاب
النادر ذات �شدة مغناطي�سية منخف�ضة و�/أو عالية ،يتم ترتيب الدالفـني املغناطي�سية فـي زاوية ميل حمددة.
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(30)
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08/02/2016

09/04/2017  

OM/P/2016/00036
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Official
gazette no. 1299
(44) Official  Gazette  no.  1323  
(44)  
dated
30/06/2019
dated  22/12/2019  
(45)
(45)  
  

(11)  
397  
  
(11)
364
221
Int.  Cl.   B03C  1/10  (2006.01),  B03C  1/30  (2006.01),  B03B  9/00  (2006.01),  B03C  
C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01
Int. Cl. 1/247  (2006.01),  B03B  7/00  (2006.01)
New  Steel  Solucoes  Sustentaveis  S.A,  Brazilian  Company  of  Av.  João  Cabral  de  
1
Baker
Hughes
Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX
1
Mello  Neto,  nº  850,  East  Tower  Salas  1405  e  1406  CEO  Offices,  Barra  da  Tijuca,  
77210
USA
22775-057,  Rio  de  Janeiro  -  RJ  Brazil
DEBORD,
Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA
11
Mauro  Fumyo  Yamamoto,  Brazilian  Citizen  of  Rua  Aristarco  Ramos,  118,  apto  101,  
Ilha  do  Governador,  21920-320  Rio  de  Janeiro,  RJ,  Brazil  
TANIFUM,
Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA
2
  
  
SABA  &  CO.-  T.M.P.
11
SABA
& CO.- T.M.P.
Brazil            BR102014025420-0  
2014/10/10  
USA
61/868,816
dated 22/08/2013
Based  on  PCT/BR2015/050150  dated  14/09/2015  
USA
App. No 14/464,395 dated 20/08/2014
  
Based
on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014

(12)  
(54)  Title  
(12)
METHOD  AND  SYSTEM  FOR  TOTAL  DRY  REFINING  OF  IRON  OXIDE  ORE  THROUGH  A  
(54) Title
MAGNETIC  SEPARATION  UNIT  
AQUEOUS DOWNHOLE
FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS
Protection  starts  from  14/09/2015  to  13/09/2035
(57) Abstract  

Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034
The  present  invention  discloses  a  system  and  a  process  for  dry  improvement  of  iron-
oxide   ore   fines   and   superfines   present   in   dump   barrages   and   low-content   dump,  
(57) Abstract
which   comprise   a   hot-air   injection   dryer   (9)   with   mechanical-agitation   means   and  
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein
axles   provided   with   blades   (9.2)   for   disaggregating   and   moving   the   material   in   the  
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers
horizontal  
and   vertical   directions;;   a   set   of   aeroclassifiers   operationally   connected   to  
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2the  dryer  outlet,  which  carry  out  classification  of  the  fine  and  superfine  iron  ores  into  
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide,
predetermined  
granulometry  
ranges,  
and  
separators  
(13,   16,  
19)   with  
or combinations thereof.
The polymers
may
bemagnetic  
homopolymers,
copolymers,
terpolymers,
or
magnetic  
rollers  
(32,  
42,47)  
arranged  
in  
cascade,  
formed  
by  
rare-earth  
magnets  
of  
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay
low  
and/or   high  
magnetic  
intensity,  orwherein  
the   magnetic  
rollers  
are   arranged  
a  
nanoparticles,
modified
nanoparticles,
combinations
thereof. The
aqueous
downholeat  
fluid
determined  inclination  angle.  
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof

  for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery

operation, and the like.
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1381
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع
()22
2011/6/27
�سلطنــــــة عمــــــــــان
()21
OM/P/2011/00138
وزارة التجـــارة وال�صناعــة
2020/8/19
وترويــج اال�ستثمـــار
( )44اجلريدة الر�سمية رقم 1353 :
املديريـة العامـــة للتجـــــارة
()45
دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة
395
()11
E21B 47/12 2012.01 G08C 17/02 2006.01

(1 )71
1
(2 )72

Int.Cl.

)(51

�أوك�سيدنتال بريميان ليمتد� ،شركة �أمريكية فـي 5 :جرين واي بالزا� ،سوت  ،110هيو�سنت،
تيك�سا�س  ،77046الواليات املتحدة الأمريكية
كريت هوب�س� ،أمريكي فـي 4709 :ميلفـيل دي �آر .ميدالند ،تيك�سا�س  ،79705الواليات املتحدة
الأمريكية
ترييل روي� ،أمريكي فـي� 421 :سربنغ وود� ،سي تي .ميدالند ،تيك�سا�س  ،79705الواليات املتحدة
الأمريكية
جودي �سي�سون� ،أمريكي فـي 1054 :يو�.أ�س هاي واي 385 ،براون فـيلد ،تيك�سا�س  ،79316الواليات
املتحدة الأمريكية

3
(1 )73
(� 1 )74سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
( )30الواليات املتحدة الأمريكية رقـم 61/141,507 :بتـاريخ2008/12/30 :
(وفقا للطلب الدويل رقم PCT/US 2009/069719 :بتـاريخ)2009/12/29 :

()12
()54

ت�سمية االخرتاع

من�ص ــة متحــركة ملراقب ــة املوق ــع ال�سطحي للبئـ ــر
تبد�أ احلماية من � 2009/12/29إىل 2029/12/28

( )57الو�صف املخت�صر
طرق لأجل مراقبة مو�ضع �سطح للبئر تت�ضمن على نقل من�صة مراقبة متحركة (� )100إىل املوقع ال�سطحي للبئر
( .)150من�صة املراقبة املتنقلة (املتحركة) تت�ضمن هيكل معدين قابل للتنقل ( )105مبا فـيه �إثنني �أو �أكرث من
العجالت ( ،)110كما تثبت �سارية ( )135عن طريق املن�صة ومتدد لأعلى ر�أ�سيا من الهيكل املعدين ،جهاز الإر�سال
واال�ستقبال يت�ضمن مودمي ال�سلكي وهوائي (� ، )145أداة �ضبط ( )305مهي�أة لالت�صال مع جهاز الإر�سال والإ�ستقبال،
وتقرتن وحدة القدرة القيا�سية ( )120كهربائيا مع واحد على الأقل من جهاز الإر�سال والإ�ستقبال واملعالج .الطرق
تت�ضمن ا�ستقبال بنحو ال�سلكي ،فـي جهاز الإر�سال والإ�ستقبال ،لبيانات املو�ضع ال�سطحي للبئر من عدد من املج�سات
( )165فـي �أو بالقرب من املو�ضع ال�سطحي للبئر ( ،)150وتنقل بيانات املو�ضع ال�سطحي للبئر ال�سلكيا  ،بالزمن
الفعلي� ،إىل حمطة مراقبة نائية (عن بعد).
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(11)  

395  

(11)

364

Int.  Cl.
E21B  47/12  2012.01  G08C  17/02  2006.01
221
1Int. Cl.
Occidental  Permian  Ltd.,  American  Company  of  5  Greenway  Plaza,  Suite  110  
C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01
Houston  ,  Texas  77046  USA
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX
11
Kirk  Hobbs,  American  Citizen  of  4709  Melville  Dr.  Midland,  Taxas  79705  USA
77210 USA
2  
Terrell  Rowe,  American  Citizen  of  421  Springwood  Ct.  Midland,  USA  
DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA
1
3  
Judy  Sisson,  American  Citizen  of  1054  U.S  Hwy.  385  Brownfield,  USA  
  2
  TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA
1
SABA  &  CO.-  T.M.P.
USA            61/141,507            2008/12/30  
1
SABA & CO.- T.M.P.
  Based  on  PCT/US2009/069719  dated  29/12/2009  
  USA
61/868,816
dated 22/08/2013

(54)  Title  

USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014
Based onMOBILE  PLATFORM  FOR  MONITORING  A  WELLSITE
PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014
Protection  starts  from  29/12/2009  to  28/12/2029

(12)
(54) Title for   monitoring   a   wellsite   include   transporting   a   mobile   monitoring   platform  
Methods  
AQUEOUS
FLUIDS
AND
POLYMERS
(100)  
to   a  DOWNHOLE
wellsite   (150).  
The  HAVING
mobile   CHARGED
monitoring  NANO-PARTICLES
platform   includes  
a   transportable  
(57) Abstract  

chassis   (105)   including   two   or   more   wheels   (110);;   a   mast   (135)   supported   by   the  
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034
platform  and  extendable  vertically  upward  from  the  chassis;;  a  transceiver  including  a  
wireless   modem   and   an   antenna   (145);;   a   controller   (305)   adapted   to   communicate  
with  the  transceiver;;  and  a  power  module  (120)  electrically  coupled  to  at  least  one  of  
(57) Abstract
the  
transceiver  
and   the  
include   wirelessly  
at   the  
Charged
nanoparticles
mayprocessor.  
be added toThe  
an methods  
aqueous downhole
fluid having receiving,  
polymers therein
transceiver,  wellsite  data  from  a  plurality  of  sensors  (165)  at  or  adjacent  the  wellsite  
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers
(150);;   and   wirelessly   transmitting,   in   real-time,   the   wellsite   data   to   a   remote  
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2monitoring  station.

acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide,  
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery
operation, and the like.
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1381
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

()22
()21
OM/P/2017/00146
2020/8/19
( )44اجلريدة الر�سمية رقم 1353 :
()45
()11
398
2017/5/18

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعــة
وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة
دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة

)C10G 55/06 (2006.01), C10G 53/00 (2006.01

Int.Cl.

)(51

( 1 )71لوما�س تيكنولوجي �إنك� ،شركة �أمريكية فـي  1515:بروود �سرتيت ،بلومفـيلد� ،إن جيه  ،07003الواليات
املتحدة الأمريكية
� 1أوجال كيه موخرجي� ،أمريكي فـي 6 :جروف تريا�س ،مونتكلري� ،إن جيه  ،07042الواليات املتحدة الأمريكية
( 2 )72ماريو �سي بالدا�ساري� ،أمريكي فـي 37 :هويل درايف ،موري�س بلينز� ،إن جيه  ،07950الواليات املتحدة الأمريكية
 3مارفن �آي جرين� ،أمريكي فـي 2310 :ويكهام تريا�س ،كليفتون� ،إن جيه  ،07013الواليات املتحدة الأمريكية

()73
(� 1 )74سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
()30
()12

الواليات املتحدة الأمريكية رقـم 14/550,384 :بتـاريخ2014/11/21 :
(وفقا للطلب الدويل رقم PCT/US 2015/057511 :بتـاريخ )2015/10/27

ت�سمية االخرتاع

()54
( )57الو�صف املخت�صر

عملية لتح�سني مواد متبقية مفرغة حمولة جزئيا
تبد�أ احلماية من � 2015/10/27إىل 2035/10/26

يتعلق االخرتاع احلايل بالك�شف عن عملية لتح�سني تغذيات بقايا هيدروكربون مفرغة حمولة جزئيا .من
املمكن �أن تت�ضمن عملية التح�سني :ا�ستخال�ص بخار البقايا املفرغة املحولة جزئيا لتوليد ناجت تقطري
�أول ومتخلفات �أوىل� ،إزالة الأ�سفلت باملذيب من املتخلفات الأوىل لتوليد زيت مزال الأ�سفلت وجزء مركبات
الأ�سفلتني ،جتزئة مفرغة للزيت املزال الأ�سفلت ال�ستعادة ناجت تقطري زيت غاز مزال الأ�سفلت ومتخلفات مزالة
الأ�سفلت ثقيلة ،تالم�س ناجت التقطري الأول وناجت تقطري زيت غاز مزال الأ�سفلت والهيدروجني فـي وجود
حمفز معاجلة �أول بوجود الهيدروجني لإنتاج منتج ،تالم�س املتخلفات املزالة الأ�سفلت الثقيلة والهيدروجني
فـي وجود حمفز حتويل ثاين بوجود الهيدروجني لإنتاج مادة متدفقة ،وجتزئة املادة املتدفقة ال�ستعادة البقايا
اجلوية املُتك�سرة بوجود الهيدروجني وناجت تقطري جوي متك�سر بوجود الهيدروجني.
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PROCESS TO UPGRADE PARTIALLY CONVERTED VACUUM RESIDUA
Protection starting
from27/10/2015
21.08.2014 to 20.08.2034
Protection
starts from
26/10/2035
(57) Abstract
(57) Abstractfor upgrading partially converted vacuum residua hydrocarbon feeds are
Processes
Charged nanoparticles
may be
added tomay
an aqueous
fluid having
polymers
therein
disclosed.
The upgrading
processes
include: downhole
steam stripping
the partially
converted
vacuum
to nanoparticles
generate a first
distillate
and
first aresiduum;
deasphalting
the first
where theresidua
charged
may
crosslink
at aleast
portion ofsolvent
the polymers.
The polymers
residuum
stream but
to are
generate
a deasphalted
oil and
an asphaltenes
fraction;
may be or include,
not limited
to polyacrylamide,
xanthan,
guar, polyacrylic
acid, vacuum
poly 2fractionating
the deasphalted sulfonic
oil to recover
a deasphalted
gasoxide,
oil distillate
and a oxide,
heavy
acrylamido-2-methyl-1-propane
acid (AMPS),
polyethylene
polypropylene
deasphalted
residuum;
contacting
the
first
distillate
and
the
deasphalted
gas
oil
distillate
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, and
or
hydrogen
in the
presence
of a first nanoparticles
hydroconversion
to produce
a product;
contacting
combinations
thereof.
The charged
maycatalyst
be or include,
but are
not limited
to clay
the
heavy deasphalted
residuum stream
and hydrogen
in The
the aqueous
presencedownhole
of a second
nanoparticles,
modified nanoparticles,
or combinations
thereof.
fluid
hydroconversion
catalyst
to
produce
an
effluent;
and
fractionating
the
effluent
to recover
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations
thereofa
hydrocracked atmospheric residua and a hydrocracked atmospheric distillate.

for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery
operation, and the like.
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()44
()45
()11

2015/9/22
OM/P/2015/00255

2020/8/19
اجلريدة الر�سمية رقم 1353 :
396

)(51) Int.Cl. E21B 43/24 (2006.01), E21B 17/02 (2006.01

 1هاليبورتون انرجى �سريفـي�سز انك� ،شركة �أمريكية فـي  10200:بيلري بوليفارد ,هيو�سنت,
()71
تك�سا�س  ،77072الواليات املتحدة الأمريكية

جيمي روبريت ،جيه �آر ،ويليام�سون� ،أمريكي فـي 1421 :فالورز درايف ،كارولتون ،تك�سا�س ،75007
(1 )72
الواليات املتحدة الأمريكية
()73
(� 1 )74سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
(( )30وفقا للطلب الدويل رقم PCT/US 2013/041219 :بتـاريخ )2013/5/15
()12
ت�سمية االخرتاع
�شيـ ــاق حقن بخار قابل لل�ضبط �أ�سفل البئ ـ ــر
()54
تبد�أ احلماية من � 2013/5/15إىل 2033/5/14
( )57الو�صف املخت�صر
يتعلق االخرتاع احلايل ب�شياق حقن بخار ي�شتمل على مبيت يحدد بوجه عام ثقب تدفق حموري وي�شتمل
على واحد �أو �أكرث من املنافذ� ،شياق داخلي مو�ضوع داخل املبيت ،و�شقب متكون فـي ال�شياق الداخلي .ينتقل
ال�شقب مبعدل ثالثة مائة و�ستني درجة على الأقل حول املحور الطويل للمبيت ،وتتم تهيئة �شياق حقن
البخار لتوفـري االت�صال املائعي بني ثقب التدفق املحوري والواحد �أو �أكرث من املنافذ عرب ال�شقب.
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(51)   Int.  Cl.  
E21B  43/24  (2006.01),  E21B  17/02  (2006.01)
Halliburton  Energy  Services,  Inc.,  American  Company  of  10200  Bellaire  Boulevard,  
((51)
71) 1Int. Cl.
C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01
(71) 1
1

(72)

(72))   1
(73
(74) 1
2
(30)
(73)
(12)  
(74) 1
(54)  Title  

(30)

Houston,  Texas  77072,  USA

Baker
Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX
Williamson,   JR.,   Jimmie   Robert,   American   Citizen   of   1421   Flowers   Drive,  
77210
USA
Carrollton,  Texas  75007,  USA
DEBORD,
Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA
  
SABA  &  CO.-  T.M.P.
TANIFUM,
Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA
Based  on  PCT/US2013/041219  dated  15/05/2013  

  
SABA
& CO.- T.M.P.

USA 61/868,816
dated 22/08/2013
DOWNHOLE  ADJUSTABLE  STEAM  INJECTION  MANDREL
USA App. Protection  starts  from  15/05/2013  to  14/05/20
No 14/464,395 dated 20/08/2014
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014
(57) Abstract  

(12)
A  steam  injection  mandrel  comprises  a  housing  generally  defining  an  axial  flow  bore  
and  comprising  one  or  more  ports,  an  inner  mandrel  disposed  within  the  housing,  and  
(54) Title
a  AQUEOUS
slot   formed  
in   the   inner  
mandrel.  
The  
slot   transitions  
at   least   three  
sixty  
DOWNHOLE
FLUIDS
HAVING
CHARGED
NANO-PARTICLES
ANDhundred  
POLYMERS
degrees  about  the  longitudinal  axis  of  the  housing,  and  the  steam  injection  mandrel  is  
configured  to  provide  fluid  communication  between  the  axial  flow  bore  and  the  one  or  
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034
more  ports  through  the  slot.  
  
(57) Abstract
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide,
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery
operation, and the like.
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1381
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع
()22
2017/1/9
�سلطنــــــة عمــــــــــان
()21
OM/P/2017/00010
وزارة التجـــارة وال�صناعــة
2020/8/19
وترويــج اال�ستثمـــار
()44
اجلريدة الر�سمية رقم 1353 :
املديريـة العامـــة للتجـــــارة
()45
دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة
()11
394
()71

()72

()73
()74

Int.Cl.8 G06F 17/30268

ثالي�س (فرن�سا)
بريو�شوت  ،لودوفـيك
بي�شي� ،أرنود
ديربوجني ،فابني
رابولت ،ديني�س
ديباردون ،برونو

1
1
2
3
4
5
1
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية

()30
( )12براءة اخرتاع

)(51

 PCT/EP 2015/065772بتاريخ2015/7/9 :
1401558 11/7/2014 FR

معدات �إلكرتونية �ضوئية محمولة جوا لت�صوير ،ر�صد و�/أو تعيني الأهداف.
()54
تبد�أ احلماية من تاريخ  2015/7/9وتنتهي بتاريخ2035/7/8 :
( )57يتعلق االخرتاع احلايل بعن�صر معدات ب�صرية �إلكرتونية محمولة جوا ( )EO، EO1، EO2ي�شتمل على:
 م�ست�شعر �صورة واحد على الأقل ( ،)CI1، CI2منا�سب للح�صول على جمموعة من ال�صور ( )IMR1، IMR2ملنطقة( )RSمت الطريان فوقها بوا�سطة حامل ( )PO1، PO2لعن�صر املعدات املذكور ،ومعالج بيانات ( )PDمهي�أ �أو مربمج
ال�ستقبال ال�صورة املذكورة التي مت احل�صول عليها الواحدة على الأقل ونقلها �إلى جهاز عر�ض (،)EAيتميز ب�أن معالج
البيانات املذكور تتم تهيئته �أو برجمته �أي�ضا لـ:
 الو�صول �إلى قاعدة بيانات ( )BDخا�صة ب�صور املنطقة املذكورة الت مت الطريان فوقها، ا�ستخال�ص من قاعدة البيانات املذكورة املعلومات التي جتعل من املمكن �إن�شاء �صور افرتا�ضية ( )IMVللمنطقةاملذكورة التي ميكن مالحظتها بوا�سطة را�صد موجود عند نقطة مالحظة محددة م�سبقة وينظر ،با�ستخدام جمال
ر�ؤية محدد م�سبقا ،بامتداد خط ب�صر محدد م�سبقا� ،إن�شاء ال�صورة االفرتا�ضية املذكورة ،ونقلها �إلى جهاز العر�ض
املذكور �أو جهاز عر�ض �آخر.
طريقة ال�ستخدام عن�صر معدات كهذا.
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ABU-GHAZALEH  INTELLECTUAL  PROPERTY  
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AQUEOUS
DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS
2
(30)
   PCT/EP2015/065772      09.07.2015
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034
  
1401558      11.07.2014      FR
(57) Abstract
(12)
Patent  
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein
(54)    AIRBORNE  OPTOELECTRONIC  EQUIPMENT  FOR  IMAGING,  MONITORING      
where
the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers
                                                                                    AND/OR  DESIGNATING  TARGETS.  
may
be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2  
acrylamido-2-methyl-1-propane
sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide,
or combinations        Protection  starting  from    09.07.2015    to    08.07.2035  
thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or
   may be or include, but are not limited to clay
combinations thereof. The charged nanoparticles
nanoparticles,
nanoparticles,
or combinations
The aqueous
downhole
fluid
(57)   A   piece   of  modified
airborne   optoelectronic  
equipment  
(EO,   EO1,  thereof.
EO2)   comprising:  
-   at   least  
one   image  

sensor  (CI1,  CI2),  designed  to  acquire  a  plurality  of  images  (IMR1,  IMR2)  of  a  region  (RS)  flown  over  
may
be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof
by  a  carrier  (PO1,  PO2)  of  said  equipment;;  and  -  a  data  processor  (PD)  configured  or  programmed  to  
for
performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery
receive   at  and
least  
operation,
theone  
like.so-called   acquired   image   and   transmit   same   to   a   display   device   (EA);;  
characterised   in   that   said   data   processor   is   also   configured   or   programmed   to:   -   access   a   database  
(BD)  of  images  of  said  overflown  region;;  -  extract,  from  said  database,  information  making  it  possible  
to  synthesise  a  virtual  image  (IMV)  of  said  region  that  is  viewed  by  an  observer  located  at  a  predefined  
observation   point   and   watching,   with   a   predefined   field   of   view,   along   a   predefined   line   of   sight;;   -  
synthesise  said  virtual  image  and;;  -  transmit  same  to  said  or  to  another  display  device.  The  invention  
also  relates  to  a  method  for  using  such  a  piece  of  equipment.
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�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 رقم138890 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم ومقاهي (خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار العمدة الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 412 :ر.ب� ,133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138900 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوف الزدجالية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 199 :ر.ب� ,136 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139067 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العذراء للم�شاريع املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة الربميي� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139184 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربادات ،البيع بالتجزئة للفواكه واخل�ضراوات الطازجة ،حمالت البقالة ،البيع بالتجزئة
للمنظفات ،حمالت الت�سوق ال�سريع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهالل امل�ستدامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1394 :ر.ب � ,611سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139186 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد م�سقط العامرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1046 :ر.ب � ,112سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139353 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الديكور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�أفت للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 608 :ر.ب � ,111سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139358 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع التذكاريات والتحف واللوحات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوابة ال�شمالية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1344 :ر.ب � ,112سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140214 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرف أ� اليم �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140585 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي التي تقدم امل�شروبات والوجبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماحة ال�شرق للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140687 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خ�ضراوات مطبوخة ،حلوم ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها� ،سمك تونا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع الأعمال املتميزة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140731 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هايرب ماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عنقاء املحيط الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141997 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية ،الهند�سة ،تخطيط املدن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اال�ستدامة املتطورة للخدمات �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142308 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،عر�ض ال�سلع ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص
الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم
معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب،
ت�أجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار ،كتابة
ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية� ،إنتاج برامج
الت�سوق عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صناعات م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/8 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142357 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج اللحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج الأطل�س �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142605 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هامة اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142679 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قهوة بي�سان �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142680 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هالل علي ال�سليماين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142682 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�شحيم املركبات ،غ�سل املركبات ،تلميع املركبات ،تنظيف املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ف�ضائل الي�سر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/20 :

-176-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142685 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة للخ�ضراوات والفواكه ،ا�سترياد وت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صابر للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142768 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�شة �إ�صالح ميكانيك املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �صاللة الأوىل اللوج�ستية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142769 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هايرب ماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املرجان التجارية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142771 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة واوان �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142772 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب الأبواب والنوافذ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سهول عوتب للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142775 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللوت�س الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142776 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيما احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142777 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املا�سة الرائعة للأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142779 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املخابز واحللويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطياب الدار لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142782 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة للأ�صباغ والورني�ش ومواد التلميع ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للدهانات والطالءات ،البيع باجلملة للطالء والدهانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الورقة اخل�ضراء حللول الأ�صباغ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142783 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�شكل املميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142785 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سرات الهدى للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142809 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن،
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،ت�أجري وقت للدعاية والإعالن فـي
و�سائل الإعالم ،التخطيط لغايات الدعاية والإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املخيني ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142818 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم �سمك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142819 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية (بيع مواد غذائية متنوعة) ،عر�ض ال�سلع،
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منر الغبرياء املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142821 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإ�شراف على �إن�شاء املباين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إ�سكان اخلليج الأوىل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142822 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع و�شراء ال�سيارات واال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االختيار اجلديد للم�شاريع الرائدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142823 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زالل بي�ض للطعام ،خال�صات طحالب للطعام ،جيالتني هالم ,للطعام ،دهون �صاحلة
للأكل� ،سمك الأن�شوفة غري احلي ،زبدة الفول ال�سوداين ،زبدة ،زبدة لب ال�شوكوالتة،
زبدة جوز الهند ،كرمية الزبدة ،زالل بي�ض ،مهلبية �سوداء ،مرق ،فواكه حمفوظة،
رقائق بطاطا مقلية ،مربيات ،فواكه جممدة� ،شوربات ،خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات
مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة ،زيوت للطعام ،ق�شدة منتجات �ألبان ،فواكه مثلجة ،فواكه
مطبوخة ،لب فواكه ،فول �صويا حمفوظ للطعام ،زيت ذرة للطعام ،زيت لب النخيل
للطعام ،لنب رائب ،ع�صري خ�ضراوات للطبخ ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد
فـيها ،لنب خمي�ض ،منتجات احلليب� ،سمن نباتي ،مربى فواكه ،زيت نخيل للطعام ،بي�ض،
بي�ض م�سحوق ،زيت زيتون للطعام ،خملالت ،معجون بندورة� ،سلطات خ�ضراوات� ،سلطات
فواكه ،زيت دوار ال�شم�س للطعام ،زيت جوز الهند للطعام ،فواكه معلبة ،فطائر بطاطا
مقلية ،رقائق بطاطا� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه ،روب اللنب ،لنب �صويا ،حليب
خمفوق ،بذور حم�ضرة ،رقائق البطاطا قليلة الد�سم ،خمائر (احلليب) لأغرا�ض الطهي،
خ�شاف ،حليب مركز ،مركز طماطم ،حليب جمفف ،مك�سرات م�سكرة ،مك�سرات منكهة،
خ�ضراوات جممدة ،ذرة حلوة غري معاجلة ،معجون ع�صري الفواكه ،اخل�ضراوات املح�ضرة،
الفواكه املح�ضرة ،جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه البيادر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142826 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطريق ال�سهل لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142828 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة الأعمال امل�ؤقتة (�إدارة وتوجيه الأعمال).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجي�سي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142829 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شبل الطموح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142834 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سرايا امل�سك �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142836 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع النظارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع علي بن �أحمد بن دروي�ش العجمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142837 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طالءات دهانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللم�سة التالية اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142838 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب (خدمات �إدخــال بيان ــات ،تطويــر �شبكــات احلا�سب الآيل ،الربجميات
اخلا�صة) ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،حتميل برامج حا�سوبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز البيانات ال�سحابية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142843 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع فدوى البو�سعيدية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142856 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قبعات �أغطية للر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �صفـية بنت عامر ال�شرجية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142857 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تلميع املركبات ،التلميع بالورني�ش ،الغ�سيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�ستوى للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142860 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الروديوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142863 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زالل بي�ض للطعام ،زالل بي�ض ،حلوم مطبوخة� ،صفار بي�ض ،بي�ض ،بي�ض م�سحوق� ،سجق،
حلوم مملحة ،حلم الكبد ،حلوم حمفوظة ،بي�ض �صالح للأكل ،نقانق للهوت دوغ ،نقانق
للكورن دوغ ،نقانق �سجق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزارع الزين �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142864 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج الطاقة (.)Investments in oil and gas sector and related sectors
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تنمية طاقة عمان �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142865 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت ذرة للطعام ،زيت �سم�سم ،زيت نخيل للطعام ،زيت دوار ال�شم�س للطعام ،زيت جوز
الهند للطعام ،زيت فول ال�صويا للطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�ضيافة للتوريدات واخلدمات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142868 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بخور ،زيوت لغايات التجميل ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،عطور� ،أعواد البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء م�سقط الالمعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142874 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات خمترب علمي( ,خمتربات الفح�ص واالختبار للرتبة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خنجر ال�شرق �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

-193-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142877 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شم�س للإلكرتونيات �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142878 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كنوز �سمحان للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142880 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،ترويج املبيعات للآخرين ،الت�سويق اال�ستهدافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طريق املدار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142881 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،ترويج املبيعات للآخرين ،الت�سويق اال�ستهدافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طريق املدار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142882 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،ترويج املبيعات للآخرين ،الت�سويق اال�ستهدافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طريق املدار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142883 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النه�ضة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142884 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج مراقبة ،برامج حا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�ساندة للم�شاريع املحرتفة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142890 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ورق ن�سخ قرطا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط �إرم الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142892 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستلزمات رجالية (م�صار ،كميم� ،أحذية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فر�سان ال�شمال للم�شاريع الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142902 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم
امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التنوج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142905 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النزل (النزل اخل�ضراء) ،حجز النزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�سند�س امللكي ال�سريعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142906 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة البهدور للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142907 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمـات مكاتـب ت�أمني الإقامــة الفنـادق والنــزل ،خدمــات الفنــادق ،احلج ــز فـ ــي الفن ــادق،
خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة هن �شال �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142908 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عميد اخلابورة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142909 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دورات درا�سي ــة باملرا�سل ــة ،تنظيــم و�إدارة نــدوات ،تنظيــم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة
االجتماعات ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية،
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�صوت الذهبي ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142912 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (�أطعمة هندية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وادي الربيع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
-201-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142913 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شانديز �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142914 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارية للإحاالت الطبية (تن�سيق طبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثقة املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

-202-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142916 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رقائق �أملنيوم (ت�صدير وا�سترياد �صفائح �أملنيوم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :براويز �صحارللتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142917 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الطالء بالف�ضة (جتارة امل�صوغات الف�ضية والهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صالة بيت مطرح للرتاث والفنون �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142994 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل ،خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورانو�س لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143307 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم التي تقدم الوجبات وامل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة و�سمه الربكة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139511 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سار الفكر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139578 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(وكاالت �سفر وال�سياحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور ال�شم�س لل�سفر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139715 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سور جعالن املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139804 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املت�أجر املتخ�ص�صة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العيناوي املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139909 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكاتب �أثاث� ،أثاث مكاتب ،طاوالت ،ن�ضد �أثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�سم الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139967 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الأقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة(,ا�سرتاحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�سرتاحة الهنا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139969 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزهور والنباتات(بيع الورود الطبيعة) ،بيع املالب�س
اجلاهزة وف�ساتني الأفراح والعطور والف�ضيات والهدايا املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مالك الورد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139992 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل ا�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيف محمد حمد الهدابي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140033 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع زينة ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو محمد املنذري للم�شاريع التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140071 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شركات جتهيز الطعام (متوين و�إعا�شة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سار اخلري املا�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140110 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليم الفنون اجلميلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد �صحم للفنون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140150 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الرجاء ال�صالح املتميز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140205 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفار�سي للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140255 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معدات املطابخ  ،الأثاث اخل�شبي للمنازل والفنادق والرخام واملطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الأمواج الربونزية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140416 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بيت الكوثر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140445 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إنطالقة للم�شاريع املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140455 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الزين العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140457 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الرحبية الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140463 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طاوالت ،ن�ضد �أثاث� ،أ�سرة للأطفال ،رفوف مكتبات ،م�ساند للفرا�شي ،مكاتب �أثاث� ،أثاث
مكاتب� ،أثاث ،مقاعد ،م�ساند الر�أ�س �أثاث ،كرا�سي بذراعني ،طاوالت ،و�سائد ،فر�شات ،كنب،
�أ�سرة ،خزانات مالب�س ،من�صات ،املراتب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أثري �صاللة العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140465 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور وال�ساعات واحلقائب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهاج�س للأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2572 :ر.ب ،112:والية ال�سيب ،محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140491 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عيادة و�صيدلية �أبو الذهب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140536 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمة نقل ال�صوت والفـيديو عند الطلب ،البث التدفقي للمحتوى وال�صوتي والب�صري،
نقل ال�صوت والبيانات وال�صور والإ�شارات والر�سائل واملعلومات ،بث محتوى ال�صوت
والفـيديو ،نقل املحتوى ال�صوتي والب�صري وت�سليمه ،توفـري البث املبا�شر (ان-الين)
يتيح للم�ستخدمني ن�شر التقييمات ،والتعليقات والتو�صيات املتعلقة بالأفالم والربامج
والأحداث والن�شاطات فـي جمال الرتفـيه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وزارة الإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140561 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،ال�سم�سرة فـي ال�شحن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الن�صر ال�سهل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140565 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستثمار الأموال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مق�شن خلدمات النفط والغاز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140608 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركاء للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140628 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمعة اجلديدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140655 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرهوان للأعمال املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140656 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية ،تركيب و�إ�صالح امل�صاعد ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة
الأنذار �ضد احلريق ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الأنذار �ضد ال�سرقة ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة
تكييف الهواء ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه املواقف وامل�صاعد الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140721 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماجالن الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140753 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املقطري و�شركائه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140807 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل ن�سائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وردة البنف�سج العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140811 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة (ت�شمل امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�سام ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140823 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االعا�شة والتموين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الكا�سبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140847 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الكا�سبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140920 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة عن طريق الأنرتنت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سوام العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140975 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل ا�سا�سي واملقاهي التي تقدم وجبات
الطعام ب�شكل ا�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الرنج�س الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140994 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج الفحم والوقود اخل�شبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�سن للأعمال اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141065 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة حراير الربونزية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141106 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية م�شروبات( ,مياه معدنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع الفـيا�ض للمياه املعدنية الطبيعية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141146 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عيادة �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سن الذهبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141166 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعــام وال�شــراب ،خدمــات املقــاهي ،خدمــات الكافتيــريات ،خدمــات املطــاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خليفة بن عبداهلل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141179 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجر للبناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البحر الالمع للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141184 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل بودرة ،توابل (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل
والعطارة) ،فلفل توابل ،بن غري محم�ص (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات
والنب والتوابل والعطارة) ،قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفنار اخلليج العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141206 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة روائع �سعال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141243 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سه عبداحلميد بن نا�صر الكلباين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141245 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االكادمييات للرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صالح بن محمد بن حمد املعمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141249 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ألف ميل الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141250 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املبتكرون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141251 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل ا�سا�سي واملقاهي التي تقدم الوجبات
ب�شكل ا�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�سارات العربية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141252 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س واملن�سوجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هامات ال�سماء العالية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141253 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت زيتون للطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الروافع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141261 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تلميع املركبات (غ�سيل ال�سيارات وتركيب االك�س�سورات) ،تنجيد الأثاث (تنجيد مقاعد
ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أهال للعناية بال�سيارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141306 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نظرة الأفق للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141307 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نظرة الأفق للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141732 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور ،االك�س�سوارات ،االحذية  ،احلقائب ومنتجات العناية بال�شعر والب�شرة واملالب�س
اجلاهزة واحللي اال�صطناعية واحلقائب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاج للأعمال املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142165 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سار الإمتياز احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142185 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأحذية واحلقائب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم الوليد للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142393 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القنوات للأعمال والإن�شاءات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142395 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زراعة امل�سطحات الأر�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الباطنة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142820 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأيام امل�شرقة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142833 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع قطع الغيار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة نوافذ جند للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142835 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات ال�ساخنة والطاعم ،مقاهي ،مطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو فرا�س للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142842 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيفـيول
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142853 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،كعك الوفل ،كاكاو ،قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنغام بهالء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142930 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة املركبات ،تنظيف املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديار اخلري للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142943 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستلزمات الرحالت والتخييم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأماجد العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143024 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فنون �صحار العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143129 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أن�شطة �ألعاب الت�سلية واملحاكاة الإلكرتونية ومدن الألعاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مازن را�شد عبداللـه ال�سعدي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143138 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز مقاعد ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل جربين الوطنية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143195 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة لل�ساعات والعطور واحلقائب الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن البيداء للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138881 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيجان للمعدات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139677 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن علي للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140382 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء العامرات املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات ,حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140718 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زرك�شة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142725 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يا�سمني اجلبل للم�شاريع العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142728 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع وا�سترياد اخل�ضراوات والفواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حم�سن احلارثي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142730 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سماد طبيعي (�سماد كربيتي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صحار لل�سماد الكربيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142734 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أهداف متحركة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142824 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية،
خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني
الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روابي الفاتك للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142827 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم ،بي�ض ،حلوم دواجن غري حية ،بي�ض �صالح للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رونق الفاو الالمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142831 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نا�سخات� ،أحبار� ،أجهزة و�آالت نا�سخة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمة الرقمية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142861 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة جمان الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142885 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال (�إدارة خدمات البيع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو �أن�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142897 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأدوات ومعدات �إطفاء احلريق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأمنية العاملية للتقنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142898 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املجوهرات ،بيع ال�ساعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جلينة �سليمان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
								
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142899 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات مكياج ،بخور ،عطور ،م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار االحتاد العربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142903 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طاوالت  /ن�ضد �أثاث� ،أ�سرة للأطفال ،رفوف مكتبات ،مكاتب �أثاث� ،أثاث مكاتب� ،أثاث،
�أرفف للمالب�س ،خزانات للفهار�س �أثاث ،خزانات حفظ امللفات ،مقاعد ،مقاعد وثرية،
م�ساند الر�أ�س �أثاث ،كرا�سي بذراعني ،خزانات ذات �أدراج ،ن�ضد طاوالت ،مرابط لل�ستائر
لي�ست م�صنوعة من القما�ش� ،أ�سرة� ،أرفف �أثاث ،خزانات مالب�س ،دواليب غري معدنية
للأ�سرة ،خمدات ،خمدات هوائية لي�ست لغايات طبية� ،ستائر �أثاث� ،ستائر من اخلرز،
�أغطية طاوالت ،طاوالت كتابة� ،أرائك ،كنبات لال�ضطجاع ،طاوالت معدنية ،طاوالت
جتميل ،خزائن ب�أقفال ،من�ضدات �أثاث ،مكتبات �أثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أ�صداف اخلري ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142904 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،خبز بدون خمرية ،ملح حلفظ املواد الغذائية ،قر�شلة
بق�سماط ،ب�سكويت ،كعك الوفل ،خبز بان ،كعك ،م�ستح�ضرات احلبوب ،حلويات ،ملح،
دقيق للطعام ،دقيق البقول ،دقيق ذرة ،دقيق اخلردل ،دقيق ال�شعري ،دقيق �صويا ،طحني
قمح ،ن�شا للطعام ،خمائر للعجني� ،سكر ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،خمرية ،معكرون
معجنات ،فطائر ،معجنات ،ب�سكويت بالزبدة ،بيتزا ،م�سحوق خبازة ،كيك مغطى بال�سكر
جممد ،عجني ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،خبز
بدون غلوتني ،كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة �أو الكا�سرتد مزينة ب�صل�صة
ال�شوكوالتة �أو غريها ،.كرو�سان (نوع من املعجنات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرمي املميزة للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142915 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تراحيل للخدمات ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142919 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برتول ،غاز النفط(ا�ست�شارات هند�سية للنفط والغاز والبرتوكيماويات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الربج العايل العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142923 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة للمواد الغذائية وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النور لتطوير امل�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142928 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�ساهر للأعمال الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

-250-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142931 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طحن احلبوب والتوابل والبهارات وتعبئتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزايا الزهراء للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142932 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق (هايربماركت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزيد للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142933 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة (بيع املالب�س الطبية والأجهزة
عن طريق الإنرتنت) ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية
والإمدادات الطبية (بيع املالب�س الطبية والأجهزة عن طريق املحل التجاري) ،خدمات
البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية (بيع
املالب�س الطبية والأجهزة عن طريق املحل التجاري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سارات نب�ض م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142935 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية ،حلويات ،ع�سل نحل (الع�سل ب�أنواعه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أ�سوار القرية املميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142936 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س الأطفال اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة ال�سو�سن للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142937 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل بودرة ،توابل ،حلويات ،فلفل حلو ،فلفل ،زعفران توابل ،منكهات للقهوة ،قهوة� ،شاي،
منكهات بخالف الزيوت العطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القنطرة الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142938 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل بعربات اجلر �أو الدفع ،تغليف ال�سلع ،خزن الب�ضائع ،التخزين ،النقل ،قطر �أو جر،
معلومات التخزين ،خدمات التعبئة ،تخزين الأمتعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأكيد للإجناز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142939 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليج الأزرق للم�أكوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142941 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (جميع اخلدمات التابعة للمقاهي ،خدمات تقدمي وجبات الطعام
وم�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قرية النخيل احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142942 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة العبايات والف�ساتني واملالب�س التقليدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حبات احلب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142947 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،ثلج للمركبات املنع�شة ،حلويات
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة فل�س احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142948 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،الربجميات
كخدمات  ،SaaSا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتميل
برامج حا�سوبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دي تي 360
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142965 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالعزيز بن نا�صر بن را�شد الكيومي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142979 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة الأعمال والتوجيه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ج�سور �أ�سطورة الإبداع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142980 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر� ،صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،خ�شب
معطر ،م�ستح�ضرات جتميل ،ماء معطر ،بخور ،زيوت عطرية ،زيوت للعطور والروائح،
�أعواد البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الو�سيم للعود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142981 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جوارب طويلة ،برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة� ،أردية �سروالية ،قبعات �أغطية للر�أ�س،
جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ذات �أربطة� ،سراويل حتتية ،قبعات
�ضيقة� ،أحزمة مالب�س� ،شاالت� ،سرتات ،جوارب ق�صرية� ،أربطة للجوارب ،قم�صان� ،صدر
القمي�ص ،قم�صان ق�صرية الأكمام ،مالب�س ،قبعات ،فرو مالب�س ،مالب�س جاهزة� ،سراويل
للأطفال� ،أغطية لالذنني مالب�س ،ربطات عنق ،فرعات لبا�س القدم ،طماقات ،بنطلونات
ق�صرية مالب�س ،بنطلونات� ،أو�شحة� ،شاالت من الفرو� ،أخفاف مطاطية ،معاطف ،مالب�س
للمواليد ،ف�ساتني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الندى للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142982 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاهي ،مطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة تالل اجلبال الداخلية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142983 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة اجلود املتميزة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142984 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية املتحدة للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142990 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (مطعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :س�ؤدد �شوقي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142991 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة املرجان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142992 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العناية باجلمال ،خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز املنتهى الطبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142993 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات مالية ،الإدارة املالية ،تثمني العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورانو�س لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142996 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تغليف ال�سلع ،ت�سليم الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،التخزين ،عقود النقل البحري ،النقل،
النقل البحري ،معلومات النقل ،تغليف الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املالح لل�سفر وال�سياحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142997 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع احلقائب وال�سلع اجللدية والأحذية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مملكة مو�ضة الدار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143003 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حماالت للجوارب� ،أربطة للجوارب ،حماالت للجوارب الطويلة ،فرعات الأحذية ،نعال
داخلية �ضبانات ،قم�صان� ،صدر القمي�ص ،قم�صان ق�صرية  -الأكمام ،مالب�س ،قبعات ،قطع
حديدية للأحذية ،فرو مالب�س ،ياقات قابلة للفك� ،أثواب �ضيقة ،بذالت رطبة للتزلج
على املاء ،قم�صان م�سرولة مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق ،م�شدات للن�ساء ،بذالت،
مالب�س جاهزة� ،سراويل للأطفال� ،أغطية لالذنني مالب�س ،ربطات عنق ،فرعات لبا�س
القدم ،طماقات ،بنطلونات ق�صرية مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س لراكبي الدراجات ،مالب�س
خارجية ،قفافـيز مالب�س ،بطانات جاهزة اجزاء من مالب�س� ،أو�شحة ،نطق ،تريكو �ألب�سة،
ياقات قم�صان� ،أحذية �أو �صنادل من ن�سيج احللفاء� ،شاالت من الفرو� ،أحذية لكرة القدم،
قبعات ر�سمية ،جالبيات مالب�س ،م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،م�شدات للق�سم
ال�سفلي من جذع اجل�سم مالب�س داخلية� ،أخفاف مطاطية� ،صدارات� ،سيور للطماق،
�أغطية وجه خمار �أو حجاب� ،أحذية للريا�ضة البدنية ،معاطف ،مالب�س م�ضادة للماء،
طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب من ال�صوف مالب�س ،تنانري ،مالب�س للمواليد� ،أزياء للخدم،
قم�صان للريا�ضة ،زمامات الأكمام ،مراييل مالب�س� ،أغطية لتدفئة اليدين مالب�س،
ذراعات اجزاء من الثياب ،قفافـيز ،تيجان اال�ساقفة قبعات� ،أخفاف� ،أو�شحة تغطي الكتفـني
وال�صدر ،عباءات ن�سائية ،مالب�س لل�شاطئ� ،أحذية لل�شاطئ ،جيوب املالب�س ،بيجامات،
ف�ساتني� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل� ،سراويل داخلية ،م�شدات لل�صدر ،معاطف خارجية ،كعوب
للأحذية� ،أثواب ف�ضفا�ضة� ،سيور للأحذية ،بزات نظامية ،جاكيتات من ال�صوف مالب�س،
جاكيتات مالب�س ،مالب�س من الورق ،خمر مالب�س� ،أغطية ر�أ�س لال�ستحمام� ،سراويل
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ا�ستحمام� ،أثواب �سباحة ،مباذل ا�ستحمام� ،صدريات لالطفال غري م�صنوعة من الورق،
نعال للبا�س القدم� ،أحذية ،كعوب للأحذية �أو اجلوارب� ،أحذية للريا�ضة� ،أغطية ال ت�سخن
كهربائيا لتدفئة القدمني ،ر�صائع لأحذية كرة القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة للريا�ضة،
�أربطة ر�أ�س مالب�س ،جاكيتات مقلن�سة ،تنانري حتتية� ،أحذية تزلج ،قم�صان داخلية مالب�س
داخلية ،مالب�س ن�سائية داخلية ،مناديل خمرمة مناديل للرقبة ،مالب�س للريا�ضة البدنية،
مالب�س من جلد مقلد ،مالب�س جلدية ،طرحات ،مالب�س للحفالت التنكرية� ،ساري
لبا�س هندي ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت ،عمائم ،ا�سكتة لفاعات عنق عري�ضة ،قبعات
ا�ستحمام� ،صدارات ل�صيد ال�سمك� ،أحزمة للنقود مالب�س ،جيوب مربعة ،قبعات ورقية
مالب�س� ،أقنعة نوم ،تنانري مع ثراويل خمفـية حتتها ،الكابات ،مالب�س تقليدية ،قفازات
للتزلج ،بنطال �ضيق ال�سراويل ،ف�ساتني بلوز ،قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س ،مالب�س داخلية
كتانية ،قم�صان داخلية للريا�ضة ،فالنكي �أحذية ملبدة ،رداءات� ،أحذية الكاحل ،جوارب
ق�صرية ما�صة للعرق ،م�شمع يو�ضع على الكتفـني عند ت�صفـيف ال�شعر ،زي الكاراتيه ،زي
اجلودو ،مالب�س ريا�ضة اجلمباز ،كيمينو ،مرايل غري ورقية ب�أكمام ،مالب�س حتتوي على
مواد للتنحيف ،مالب�س مطرزة ،واقي كعوب للأحذية ،لوازم القبعات ،قفازات بال �أ�صابع،
اللبا�س املطاطي (التك�س) ،واقي من الطفح اجللدي ،املالب�س املدموجة باال�ضاءة� ،أو�شحة
لتغطية الر�أ�س ،حماالت �صدر ال�صقة� ،أدوات مانعة النزالق الأحذية ،مالب�س �سائقي
ال�سيارات ،لبا�س القدم� ،صنادل ا�ستحمام� ،أخفاف ا�ستحمام ،جوارب طويلة ،جوارب طويلة
ما�صة للعرق ،كعوب للجوارب الطويلة ،برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة� ،أردية �سروالية،
لفاعات من ري�ش ،قبعات �أغطية للر�أ�س ،جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية
ن�صفـية� ،أطراف لبا�س القدم ،واقيات مالب�س� ،شياالت للمالب�س� ،أحذية ذات �أربطة ،ياقات
مالب�س ،ياقات للتدفئة ،قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،سراويل حتتية ،قبعات �ضيقة،
�صدارات مالب�س داخلية ،مالب�س كتانية ،بران�س مالب�س� ،أطر هياكل ,قبعات ،واقيات من
ال�شم�س� ،أحزمة مالب�س� ،شاالت ،مباذل� ،سرتات ،عباءات الكهنة ،جوارب ق�صرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة الأناقة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143004 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :درة النباء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143005 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة باملخابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مهرة البوادي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143009 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف وتلميع املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روا�سي املعيدن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143098 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سائم املعبيلة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140996 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البا�ستا ،املعكرونة ،كل ما �سبق واملدرج فـي الفئة .30
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جويل بي فودز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فلبينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق العا�شر ،جوليبي بالزا بيلدينج� 10 ،إف� .أورتيجا�س جونيور
آ�فـينيو� ،أورتيجا�س �سنرت ،با�سيج �سيتي ،1600ميرتو مانيال ،الفلبني
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :
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 رقم142372 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كوليتي �سيلون (برايفـيت) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سريالنكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ب � ،14ستي�شن رود ،واتاال� ,سريالنكا
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/11 :
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 رقم142656 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات املخابز واحللويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سويتز الدولية املحدودة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2448 :ر.ب 112 :روي ,والية مطرح ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/19 :
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 رقم142866 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�صرع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوغنيك�س انرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سيانا كورت برودواي مايدنهاد ،بريك�شري ا�س ال  1 6ان جاي ,اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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 رقم142867 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�صرع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوغنيك�س انرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سيانا كورت برودواي مايدنهاد ،بريك�شري ا�س ال  1 6ان جاي ,اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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 رقم142869 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث العلمي والطب والتحليل والتطوير فـي جماالت الأدوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوجينيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 5959 :هورتن �سرتيت ،الطابق اخلام�س� ،إمرييفـيل ،كاليفورنيا،
 ,94608الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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 رقم142870 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات اجلهاز الع�صبي املركزي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوجينيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 5959 :هورتن �سرتيت ،الطابق اخلام�س� ،إمرييفـيل ،كاليفورنيا،
 ,94608الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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 رقم142871 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث العلمي والطب والتحليل والتطوير فـي جماالت الأدوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوجينيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 5959 :هورتن �سرتيت ،الطابق اخلام�س� ،إمرييفـيل ،كاليفورنيا،
 ,94608الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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 رقم142872 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات اجلهاز الع�صبي املركزي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوجينيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 5959 :هورتن �سرتيت ،الطابق اخلام�س� ،إمرييفـيل ،كاليفورنيا،
 ,94608الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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 رقم142873 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أنظمة الراحة الإلكرتونية التكيفـية املهئية للمركبة كجزء ال يتجز�أ من مركبة �أر�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ،ديرتويت ،ميت�شيغان ،3000-48265 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
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 رقم142944 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأطعمة اخلفـيفة القائمة على البطاط�س ورقائق البطاط�س ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة
على اخل�ضار والرقائق ،الأطعمة اخلفـيف ــة اجلاه ــزة للأك ــل والتي تتكون �أ�سا�سا من
البطاط�س والرقائق واملك�سرات ومنتجات اجلوز والبذور واخل�ضراوات �أو توليفات منها،
مب ــا فـي ذلك رقائ ــق البطاط ــ�س ،ورقائق البطاط�س املقرم�شة ،ورقائق اخل�ضار ،ورقائق
القلقا�س ،ورقائق البطاط�س ،وتغمي�سات الوجبات اخلفـيفة وال�صل�صات ،وخلطات الوجبات
اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيب�سيكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 700 :اندر�سون هيل رود مدينة بريت�شيز والية نيويورك ،10577
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
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 رقم142949 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�سرتازاناكا يو كيه ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :فران�سيـ ــ�س كري ــك افـينيـ ــو ،كام ــربيدج بايوميديكال كامب�س،
كامربيدج ،اململكة املتحدة� ،سي بي  0 2ايه ايه ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
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 رقم143095 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الويت�ش هازيل ,م�ستح�ضرات تقلي�ص الب�شرة للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة العالجية ،وهي الكرميات ،وامل�ستح�ضرات ،واملواد الهالمية ،والتونر ،واملنظفات،
والق�شور ،مرطبات للأغرا�ض الطبية ,بخاخات احللق الطبية ,مكمالت غذائية �سائلة
معينات احللق (بناء على اال�ستخدام) م�ستح�ضرات فـيتامني ج ،كرميات واقية من ال�شم�س
العالجية ,بل�سم ال�شفاه الطبي �صابون طبي معجون �أ�سنان طبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لوريال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ،14 :شارع رويال 75008 ،باري�س ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
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 رقم143096 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة غري الطبية ،وهي بخاخ اجل�سم ،تونرللجلد ،م�ستح�ضرات
تقلي�ص الب�شرة لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة غري الطبية ،وهي
الكرميات ،وامل�ستح�ضرات ،واملواد الهالمية ،والتونر ،واملنظفات ،والق�شور ،و�سادات جتميلية
منا�شف م�ستح�ضرات التجميل املبللة م�سبقا� ،صابون غري معالج بل�سم ال�شفاه غري املعالج
بخاخات احللق غري الطبية مرطبات الوجه مزيالت العرق ال�شخ�صية مق�شرات اجل�سم
غ�سول اجل�سم غري املعالج �صابون اليدين غري املعالج �أقنعة جتميل الوجه �صابون احلالقة
م�ستح�ضرات العناية باللحية غري الطبية ،وهي زيوت اللحية ،كرميات واقية من ال�شم�س
غري املعاجلة ،مرطب للوجه مع عامل حماية �ضد �أ�شعة ال�شم�س ،منعم ال�شعر ،بل�سم غري
طبي لال�ستخدام فـي العني ،معجون �أ�سنان غري طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لوريال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ،14 :شارع رويال 75008 ،باري�س ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
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 رقم135867 : :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الألب�سة ،الألب�سة الن�سائية ،الف�ساتني ،ف�ساتني لل�سهرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم �سما للم�شاريع الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 54:ر.ب ،616:والية نزوى ،محافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138198 : :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب اال�صطناعي ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وذرور اخلبازة ،امللح واخلردل واخلل ،البهارات
والتوابل ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديلي ايدن لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،88675 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141151 : :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حواف القما�ش ،قطع قما�ش ،القما�ش ت�سرب املياه ،ت�سرب املياه الن�سيج ،قما�ش مقاوم
للحريق ،ن�سيج مقاوم للحريق ،مقاوم للحريق للن�سيج� ،صباغة قما�ش ،القما�ش م�سبقا
يتقل�ص ،تغيري املالب�س ،خدمات ف�صل الألوان ،معاجلة مقاومة للتجعد للمالب�س ،خدمات
احلفظ بالتربيد ،ت�شكيل مخ�ص�ص من الفراء ،خياطة مخ�ص�صة ،خياطة ،تطريز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمرية عي�سى الزدجالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 80 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليج للعالمات والبيانات التجارية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3888 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141733 : :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي ،محا�سبة،
�إعداد تقارير احل�سابات ،تدقيق احل�سابات ،تقييم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية،
املعلومات والأخبار عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال ،تق�صي حقائق الأعمال ،ا�ست�شارات
فـي �إدارة وتنظيم الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات
تنظيم الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،جتميع
املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،جتميع البيانات الإح�صائية ،تنظيم املعلومات
فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،البحث عن املعلومات فـي ملفات
كمبيوتر للآخرين ،التنب�ؤات االقت�صادية ،اخلرباء فـي الكفاية� ،إدارة امللفات املربجمة،
حترير الفواتري ،خدمات الن�صح فـي �إدارة الأعمال ،درا�سات الت�سويق ،الإعالن والدعاية
املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر ،خدمات التعاقد اخلارجي (م�ساعدة فـي الأعمال)،
ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،توظيف الأفراد ،العالقات العامة ،خدمات نقل الأعمال،
ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية� ،إعداد ال�ضرائب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام ام جي ا�س كون�سلتنج انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مانـ ــدر هــاو�س ،ثي ــرد فل ــور� ،ص.ب،2196 :
جون�سونز جات ،تورتوال ,جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142633 : :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مولدات كهربائية ،غ�ساالت عالية ال�ضغط� ،آالت زراعية ،جرافات ثلج� ،آالت حلام كهربائية،
جمزات ع�شب (�آالت) ،رافعات زراعية ،معدات زراعية عدا ما يدار باليد ،م�ضخات (�آالت)،
مولدات الكهرباء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شوجنت�شينج �سن�شي لال�سترياد والت�صدير للتجارة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق توجنك�سينج باي �أيل رقم ،200 :مدينة توجنجياك�سي،مقاطعة
بيبي ،ت�شوجنكينج ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142634 : :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املق ــاهي ،الكافتيـ ــريات ،التزويد بالطع ــام وال�ش ــراب ،املط ــاعم ،مط ــاعم اخلدم ــة الذاتيـ ــة،
مطـ ــاعم تقدي ــم الوجبـ ــات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زاك�س لإدارة امل�شروعات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 66 :ش �أبو املحا�سن ال�شاذيل ،العجوزة،
اجليزة ،م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143171 : :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات قانونية ،خدمات �أمنية حلماية املمتلكات والأفراد ،خدمات �شخ�صية واجتماعية
يقدمها �آخرون تلبية حلاجات الأفراد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لي�سا ال دريدج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اململكة املتحدة � 2آن� ،ساوثامبتون ا�س او  4 ،15برون�سويك بلي�س،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143172 : :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طبية ،خدمات بيطرية ،خدمات العناية ب�صحة وجمال الكائنات الب�شرية
واحليوانات ،خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لي�سا ال دريدج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اململكة املتحدة � 2آن� ،ساوثامبتون ا�س او  4 ،15برون�سويك بلي�س،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143173 : :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ� ،أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي (عدا فرا�شي
التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات للتنظيف� ،سلك جلي ،زجاج غري م�شغول
وزجاج �شبه م�شغول (خالف الزجاج امل�ستعمل فـي املباين)� ،أوان زجاجية و�أواين خزف
�صيني و�أوان خزفـية غري واردة فـي فئات �أخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لي�سا ال دريدج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اململكة املتحدة � 2آن� ،ساوثامبتون ا�س او  4 ،15برون�سويك بلي�س،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142955 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية� ،إدارة الأعمال ،الإ�شراف على الأعمال ،مهام مكتبية ،الإ�شراف التجاري على
ترخي�ص ال�سلع واخلدمات ل�صالح �آخرين ،الدعاية ،دعاية عرب الطلب الربيدي ،حتديث
مواد دعائية ،توزيع مواد دعائية ،تقدمي م�شورة ومعلومات جتارية للعمالء (م�ؤ�س�سة
�إر�شاد العمالء) ،معلومات عن الأعمال ،معلومات جتارية وم�شورة للعمالء (م�ؤ�س�سة
�إر�شاد العمالء) ،عر�ض ال�سلع على و�سائط االت�صاالت لأغرا�ض متعلقة بالبيع بالتجزئة،
خدمات مقارنة الأ�سعار ،تقدمي م�شورة ومعلومات جتارية للم�ستهلكني (م�ؤ�س�سة �إر�شاد
امل�ستهلك) ،حتليل �أ�سعار التكاليف ،عر�ض ال�سلع ،دعاية عرب الربيد املبا�شر ،توزيع مواد
دعائية ،توزيع عينات ،تنظيم املعار�ض للأغرا�ض التجارية �أو الدعائية ،وكاالت اال�سترياد-
الت�صدير ،معلومات عن الأعمال ،الإ�شراف التجاري على ترخي�ص ال�سلع واخلدمات
ل�صالح �آخرين ،خدمات تقدمي م�شورة لإدارة الأعمال ،الت�سويق ،بحوث عن الت�سويق،
درا�سات متعلقة بالت�سويق� ،إعداد مناذج للدعاية �أو ترويج املبيعات ،دعاية �أونالين على
�شبكة كومبيوتر ،تنظيم معار�ض للأغرا�ض التجارية �أو الدعائية ،تنظيم معار�ض جتارية
للأغرا�ض التجارية �أو الدعائية ،عر�ض ال�سلع على و�سائط االت�صاالت ،لأغرا�ض متعلقة
بالبيع بالتجزئة ،عر�ض ال�سلع على و�سائط االت�صاالت ،لأغرا�ض متعلقة بالبيع بالتجزئة،
ترويج املبيعات ل�صالح �آخرين ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،الدعاية عرب التليفزيون،
�إعالنات عرب التليفزيون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه ا�س.وات�سون تي ام ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت ،ويكاهامز كاي  ،IIرود تاون،
تورتوال ،فـي جي  ,1110جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142956 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية ،مواد و�أغذية
حمية مخ�ص�صة لال�ستخدام الطبي والبيطري ،طعام للر�ضع ،مكمالت للحمية الغذائية
للب�شر واحليوانات ،ل�صقات ،ومواد �ضماد ،مواد حل�شو الأ�سنان� ،شمع طب الأ�سنان،
مطهرات ،م�ستح�ضرات للق�ضاء على الآفات ،مبيدات الفطريات ،مبيدات �أع�شاب� ،أربطة
ال�صقة للأغرا�ض الطبية ،ل�صقات� ،أ�شرطة ال�صقة للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات
تعطري اجلو ،كحول للأغرا�ض ال�صيدالنية ،م�ستح�ضرات من ال�صبار (�ألوفـريا)
للأغرا�ض ال�صيدالنية� ،أحما�ض �أمينية للأغرا�ض الطبية� ،أحما�ض �أمينية للأغرا�ض
البيطرية ،مواد مخدرة ،م�ضادات حيوية� ،أقرا�ص م�ضادة للأك�سدة ،م�ستح�ضرات م�ضادة
للطفـيليات ،معقمات� ،سراويل حفا�ض للأطفال ،بل�سم للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات
بل�سمية للأغرا�ض الطبية� ،ضمادات� ،ضمادات حي�ض ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام طبية� ،أمالح
ا�ستحمام للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات عالجية لال�ستحمام ،م�ستح�ضرات حيوية
للأغرا�ض الطبية� ،أ�ساور للأغرا�ض للأغرا�ض الطبية ،و�سائد �إر�ضاع ،م�ستح�ضرات لعالج
احلروق ،م�ستح�ضرات كيميائية للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات كيميائية للأغرا�ض
ال�صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية للأغرا�ض البيطرية ،علكة م�ضغ للأغرا�ض الطبية،
�سجائر خالية من التبغ للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات تنظيف العد�سات الطبية لال�صقة،
حلويات دوائية� ،أدوية للتخفـيف من الإم�ساك ،مواد كيميائية ملنع احلمل ،بخاخات من�شطة
للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج الق�شرة بالر�أ�س ،مواد حاكة للأ�سنان،
مالغم للأ�سنان ،مالط الأ�سنان ،مواد ب�صمة الأ�سنان ،الكيه الأ�سنان� ،صمغ م�صطكاوي
للأ�سنان ،لوا�صق لأطقم الأ�سنان ،مزيالت الرائحة الكريهة للمالب�س واملن�سوجات ،مزيالت
الرائحة الكريهة بخالف تلك اخلا�صة بالب�شر واحليوانات ،منظفات للأغرا�ض الطبية،
م�ستح�ضرات كيميائية لت�شخي�ص احلمل ،م�ستح�ضرات ت�شخي�ص للأغرا�ض الطبية،
�سراويل للأطفال� ،سراويل حفا�ضات الأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية للحيوانات،
م�شروبات حمية معدة للأغرا�ض الطبية� ،أغذية حمية معدة للأغرا�ض الطبية ،مواد
غذائية معدة لال�ستخدام الطبي ،عالجات مه�ضمة لأغرا�ض �صيدالنية� ،ضمادات طبية،
�ضمادات جراحية ،م�شروبات عالجية ،عقاقري لأغرا�ض طبية ،مكمالت للحمية الغذائية
من الإنزميات ،ل�صقات للعيون لأغرا�ض طبية ،غ�سول للعني ،مخففات احلمى� ،شمر
لأغرا�ض طبية ،خمائر لأغرا�ض �صيدالنية� ،ألياف غذائية� ،صناديق امل�ساعدة الأولية،
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معب�أة ،مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على بذور الكتان ،مكمالت للحمية الغذائية
ت�شتمل على زيت بذور الكتان ،طعام للر�ضع ،مبيدات الفطريات ،مكمالت للحمية الغذائية
حتتوي على جلوكوز� ،شحوم لأغرا�ض طبية ،جواياكول لأغرا�ض �صيدالنية ،م�ستح�ضرات
عالجية لنمو ال�شعر� ،شاي �أع�شاب لأغرا�ض عالجية ،مبيدات الأع�شاب� ،أع�شاب طبية،
�أع�شاب للتدخني لأغرا�ض طبية ،هرمونات لأغرا�ض طبية ،لو�شن (غ�سوالت) لأغرا�ض
�صيدالنية ،لو�شن لأغرا�ض بيطرية ،مناديل م�شربة بلو�شن �صيدالين ،دقيق لأغرا�ض
�صيدالنية ،م�شروبات دوائية ،م�ستح�ضرات دوائية لنمو ال�شعر� ،أع�شاب دوائية ،منقوعات
دوائية ،زيوت دوائية ،جذور دوائية� ،شاي دوائي ،علب �أدوية معب�أة محمولة� ،أدوية لأغرا�ض
متعلقة بطب الأ�سنان� ،أدوية لأغرا�ض ب�شرية� ،أدوية لأغرا�ض بيطرية� ،أو�ساط ا�ستنبات
بكتريية� ،ضمادات احلي�ض� ،سراويل احلي�ض� ،سدادات قطنية للحي�ض ،منثول ،مكمالت
معدنية �إلى الغذاء ،مياه معدنية لأغرا�ض طبية ،طني للمغاط�س ،مكمالت غذائية ،زيت
كبد احلوت ،زيت دوائية ،مراهم لأغرا�ض �صيدالنية� ،سراويل �صحية ،م�سحوق من الل�ؤل�ؤ
لأغرا�ض طبية ،مزلقات �شخ�صية جن�سية ،مبيدات �آفات ،جل هالم برتويل لأغرا�ض
طبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج الق�شرة� ،سموم ،مكمالت
للحمية الغذائية حتتوي على حبوب اللقاح ،مكمالت للحمية الغذائية من الربوتني،
مكمالت للحمية الغذائية من الربوتني للحيوانات ،عالجات لتعرق القدم ،عالجات
للتعرق ،طاردات احل�شرات ،مطاط لأغرا�ض متعلقة بطب الأ�سنان� ،أم�صال ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية للعناية بالب�شرة� ،أقرا�ص التنحيف ،م�ستح�ضرات طبية لأغرا�ض التنحيف،
م�ستح�ضرات تطهري� ،ستريويدات ،مراهم حروق ال�شم�س ،مواد ح�شو الأ�سنان ،لقاحات،
م�ستح�ضرات بيطرية ،م�ستح�ضرات من الفـيتامينات ،مياه معدنية لأغرا�ض طبية،
مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على اخلمرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه ا�س .وات�سون تي ام ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت ،ويكاهامز كاي  ،IIرود تاون،
تورتوال ،فـي جي  ,1110جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142957 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى لال�ستخدام فـي غ�سل وكي املالب�س،
م�ستح�ضرات تنظيف ،و�صقل ،وجلي وكا�شطة� ،صابون ،عطور ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات
جتميل ،لو�شن لل�شعر ،منظفات الأ�سنان ،قما�ش �سحج (�سنفرة) ،لوا�صق لتثبيت ال�شعر
امل�ستعار ،لوا�صق للأغرا�ض التجميلية ،غ�سول (لو�شن) لال�ستخدام بعد احلالقة،
م�ستح�ضرات تعطري اجلو ،زيت اللوز� ،صابون اللوز ،م�ستح�ضرات من الألوفـريا (ال�صبار)
للأغرا�ض التجميلية� ،صابون م�ضاد للتعرق ،م�ضادات للتعرق ،مواد عطرية (زيوت
�أ�سا�سية) ،بل�سم بخالف امل�ستخدم للأغرا�ض الطبية� ،أمالح اال�ستحمام ،لي�ست للأغرا�ض
الطبية ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات ق�صر (مواد
ق�صر و�إزالة الألوان) للأغرا�ض التجميلية ،م�ستح�ضرات ق�صر لغ�سيل املالب�س ،مواد
كيميائية لتن�صيع الألوان للمالب�س للأغرا�ض املنزلية ،م�ستح�ضرات تنظيف ،حليب
تنظيف للأغرا�ض التجميلية� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميلية لأغرا�ض التنحيف،
مواد جتميلية� ،أعواد قطنية للأغرا�ض التجميلية ،غزل قطني للأغرا�ض التجميلية،
كرميات جتميلية ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،جالت تبيي�ض الأ�سنان ،منظفات الأ�سنان،
م�ستح�ضرات �صقل �أطقم الأ�سنان ،م�ستح�ضرات لتنظيف �أطقم الأ�سنان� ،صابون مزيل
للروائح الكريهة ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو احليوانات ،مزيالت ال�شعر،
م�ستح�ضرات �إزالة ال�شعر� ،صابون مطهر ،م�ستح�ضرات اغت�سال للأغرا�ض ال�صحية �أو
لإزالة الروائح الكريهة� ،شامبو جاف ،م�ستح�ضرات للتنظيف اجلاف� ،صبغات جتميلية،
ماء الكولونيا ،زيوت عطرية ،مواد جتميلية للحواجب� ،أقالم احلواجب ،لوا�صق لتثبيت
الرمو�ش امل�ستعارة ،م�ستح�ضرات جتميلية للرمو�ش ،رمو�ش م�ستعارة ،رمو�ش م�ستعارة،
لوا�صق لتثبيت ال�شعر امل�ستعار� ،أظافر �صناعية ،ملونات ال�شعر� ،صبغات لل�شعر ،غ�سول
(لو�شن) لل�شعر ،رذاذ تثبيت ال�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،هالم جل برتويل
للأغرا�ض التجميلية� ،أطقم جتميلية ،ملمعات ال�شفاه� ،أقالم ال�شفاه ،لو�شن للأغرا�ض
التجميلية ،مناديل م�شربة بلو�شن جتميلي ،مكياج ،م�سحوق ذر مكياج ،م�ستح�ضرات
مكياج ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،ما�سكرا� ،أقنعة جتميلية ،جالت تدليك بخالف اخلا�صة
بالأغرا�ض الطبية� ،صابون طبي ،غ�سوالت للفم ،لي�ست لأغرا�ض طبية ،مل�صقات فنية
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للأظافر ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،ملمع الأظافر ،طالء الأظافر� ،أظافر �صناعية،
زيوت لأغرا�ض التنظيف ،زيوت للأغرا�ض التجميلية ،زيوت للعطور والروائح� ،أقالم
جتميلية� ،أقالم للحواجب ،عطور ،م�سحوق مكياج ،منتجات ال�شامبو ،م�ستح�ضرات
حالقة ،كرمي للأحذية ،ملمع الأحذية� ،شمع الأحذية ،م�ستح�ضرات جتميلية للعناية
بالب�شرة ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات جتميلية لأغرا�ض التنحيف� ،صابون،
م�ستح�ضرات الوقاية من �أ�شعة ال�شم�س ،مناديل م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) جتميلية ،مواد
تواليت ،م�ستح�ضرات غ�سيل ،م�سحوق طبا�شري نقي للتجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اية.ا�س.وات�سون تي ام ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـي�سرتا كوربوريت �سريف�سيز �سنرت ،ويكاهامز كاي  ،IIرود تاون،
تورتوال ،فـي جي  ،1110جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142960 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت لعدة منتجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دكاين دوت كوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 47663 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
-283-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143062 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
موانع قطع ،زيت ديزل� ،شحم �صناعي ،زيت �صناعي،
مزلقات� ،شحم تزليق ،زيت تزليق ،زيت محركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة رولك�س ل�صناعة الزيوت وال�شحوم ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،23290 :عجمان ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143112 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قيمة ودكان للتموينات املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي العزيزية� ،شارع معاذ الق�شريي ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143115 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ق�صر الأواين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ح ــي امل�ضي ــف طري ــق الدائ ــري ال�شمايل �ص.ب ،10205 :الريا�ض
 ,11675اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143116 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،وحتديدا امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�صلع ،ومر�ض
الزهامير ،و�إلتهاب اجللد الت�أتبي ،و�أمرا�ض وا�ضطرابات املناعة الذاتية و�أمرا�ض العظام
والهيكل العظمي ،وال�سرطان ،و�أمرا�ض القلـ ــب والأوعيـ ــة الدمويـ ــة ،و�أمرا�ض اجلهاز
الع�صبي املركزي وا�ضطرابات ،وال�صداع العنقودي ،داء كرون ،اخلرف ،الأمرا�ض اجللدية
وا�ضطرابات ،ال�سكري ،ا�ضطراب �شحوم الدم� ،أمرا�ض الغدد ال�صماء وا�ضطرابات اجلهاز
اله�ضمي ,ال�صداع ،ف�شل القلب ،الإلتهابات والأمرا�ض الإلتهابية� ،أمرا�ض الأمعاء
الإلتهابية� ،أمرا�ض وا�ضطرابات الكلى� ،أمرا�ض الكبد وا�ضطراباته ،الذئبة ،اال�ضطرابات
النف�سية ،ا�ضطرابات التمثيل الغذائي ،ال�صداع الن�صفـي� ،أمرا�ض الأع�صاب ،اال�ضطرابات
الع�صبية ،ال�سمنة ،الأمل ،مر�ض باركن�سون ،ال�صدفـية ،التهاب املفا�صل ال�صدفـي ،التهاب
املفا�صل الروماتويدي ،التهاب القولون التقرحي ،الأدوات الت�شخي�صية وامل�ستح�ضرات
واملواد للأغرا�ض الطبية� ،أدوات الفح�ص الت�شخي�صي للإ�ستخدام الطبي ،وحتديدا �أدوات
الفح�ص الت�شخي�صي ت�ستخدم فـي اجل�سم احلي ،امل�ستح�ضرات الت�شخي�صية ال�صيدالنية
الإ�شعاعية للإ�ستخدام فـي ت�شخي�ص الأمرا�ض الع�صبية التنك�سية والأورام والأمل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايلي ليللي اند كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ليللي كوربوريت �سنرت ،انديانابولي�س ،انديانا  ،46285الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143117 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل (نقل الر�سائل �أو الب�ضائع) وت�سليم الب�ضائع وت�سليم الب�ضائع بالطلب
الربيدي وت�سليم الب�ضائع وت�سليم الطرود.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ون كليك تكنولوجي هولدينج ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1908 :برج ال�شعفار  - 1بر�شا هايت�س ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143119 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهـزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهـزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهـزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهـزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهـربائية� ،أجهـزة 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
وغريهـا من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهـزة التي تعمل بقطع النقد� ،أجهـزة
�إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ق�صر الأواين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ضيف طريق الدائري ال�شمايل �ص.ب ،10205 :الريا�ض
 ,11675اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143121 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهـزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهـو والتربيد والتجفـيف والتهـوية و�إمداد
املياه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ق�صر الأواين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ضيف طريق الدائري ال�شمايل �ص.ب ،10205 :الريا�ض
 ,11675اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143174 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات �أخرى،
املطبوعات ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة
فـي القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة
واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة) ،مواد التغليف
البال�ستيكية (غري الواردة فـي فئات �أخرى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات (الرا�سمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لي�سا ال دريدج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اململكة املتحدة � 2آن� ،ساوثامبتون ا�س او  4 ،15برون�سويك بلي�س،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143175 :
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 :لي�سا ال دريدج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اململكة املتحدة � 2آن� ،ساوثامبتون ا�س او  4 ،15برون�سويك بلي�س،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139949 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جميع �أنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�سائلة وبدائل القهوة،
امل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة وال�شاي ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي ،الكاكاو ،امل�شروبات
التي �أ�سا�سها الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،القهوة اال�صطناعية ،املتة ،الدقيق (الطحني) ،اخلبز،
الكعك ،الفطائر واملعجنات ،احللويات ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،احلالوة ،املثلجات
القابلة للأكل ،الثلج ،البوظة ،الع�سل ،دب�س ال�سكر ،امللح ،اخلردل ،الفلفل ،التوابل ،اخلل،
ال�صل�صة ،الزعرت ،ال�شوكوالتة ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،الب�سكويت ،ال�سكاكر،
العلكة ،الراحة (احللقوم) ،امل�صا�ص ،الفوندان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيد بالل محمد احلمودي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار رقم ،5668 :احلي ال�شمايل� ،شارع
الأربعني ،مع�ضمية ال�شام ،ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،113 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140468 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك وحلوم وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات محفوظة وجمففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات
احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل ،منتجات �ألبان� ،أجبان ،زيت الزيتون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة محمد غامن وعبدالكرمي الر�أ�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سوريا  -حماه  -البيا�ض دكان بالطابق
الأر�ضي بالعقار رقم 19/3919 :عقارية ثالثة
ملك الفريق الثاين عبد الكرمي� ,سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140469 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك وحلوم وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات محفوظة وجمففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات
احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل ،منتجات �ألبان� ،أجبان ،زيت الزيتون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة محمد غامن وعبدالكرمي الر�أ�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سوريا  -حماه  -البيا�ض دكان بالطابق
الأر�ضي بالعقار رقم 19/3919 :عقارية ثالثة
ملك الفريق الثاين عبد الكرمي� ,سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140977 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حامالت الأطفال� ،أكيا�س� ،أكيا�س حلمل م�ستلزمات الأطفال ،حقائب الظهر حلمل
الأطفال ،حقائب الظهر للأطفالال�صغارالذين يبد�أون امل�شي �أو الأطفال ال�صغار� ،أغطية
حلامالت الر�ضع� ،أكيا�س حفاظات ،حامالت الر�ضع التي يتم ارتدا�ؤها على اجل�سم ،حبال
حلامالت الأطفال �أو الر�ضع ،حبال احلقائب حلمل الأطفال ،جراب حلمل الأطفال ،
جراب� ،أحزمة الأمان (زمام) لتوجيه الأطفال ،حقائب احلمل ،حقائب ال�سفر ،مظالت،
�أطقم احليوانات واحلبال� ،أجهزة حلمل الأطفال على �أكتافالكبار ،جهاز حمل م�ؤطر على
�شكل حقائب ظهر حلمل الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلو بوك�س توي فاكتوري ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  /12 ،1203اف ،اي�ست او�شن �سنرت 98 ،جرانفـيل رود ،ت�سم �شا
ت�سواي�ست ،كولون ,هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140978 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب الأطفال� ،ألعاب ،اللعب ،اللعب املحببة واملعني بها اللعب اللينة ،اك�س�سوارات لألعاب
�شخ�صيات احلركة ،اك�س�سوارات للدمى� ،شخ�صيات �ألعاب احلركة ،م�سد�سات الهواء
(اللعب)� ،أجهزة اجلمباز� ،ألعاب �أطفال متعددة الأن�شطة ،خ�شخي�شات للأطفال تت�ضمن
حلقات ت�سنني ،خ�شخي�شات ،كرات للألعاب ،كرات ،كرات البي�سبول ،كرات ال�سلة� ،ألعاب
اال�ستحمام� ،ألعاب حو�ض اال�ستحمام� ،ألعاب تعمل بالبطاريات ،لعبة كمبيوتر تعمل
بالبطارية مع �شا�شة  CD Lتتميز بالر�سوم املتحركة وامل�ؤثرات ال�صوتية ،قوالب بناء
(لعب) ،ال�شطرجن و�ألعاب الطاولة� ،ألواح ال�شطرجن،جداول �أن�شطة الأطفال التي حتتوي
على �ألعاب يدوية� ،ألعاب تعليمية للأطفال لتنمية املهارات احلركية الدقيقة واملهارات
املعرفـية� ،ألعاب متعددة الأن�شطة للأطفال� ،ألعاب القما�ش ،جمع الأ�شكال للألعاب املنزلية،
�أجهزة �ألعاب الكمبيوتر بخالف العمالت التي يتم ت�شغيلها �أو املكيفة لال�ستخدام مع
�أجهزة ا�ستقبال التلفزيون� ،أجهزة حتكم لأجهزةالألعاب� ،أجهزة حتكم للعب ،لعب �سرير،
لعبة ال�سهام ،زينة لأ�شجار عيد امليالد ،الدمى ،مالب�س الدمى بيوتالدمى ،طائرات بدون
طيار (�ألعاب) ،الألعاب التعليمية� ،ألعاب احلركة الإلكرتونية� ،ألعاب التعلم الإلكرتونية،
�ألعاب م�صنوعة من الن�سيج� ،ألعاب ذات طابع خيايل� ،صنارات ل�صيد ال�سمك� ،أقرا�ص
الطريان (اللعب) ،قفازات للألعاب،وحدة يدوية للعب الألعاب الإلكرتونية ،م�ستح�ضرات
التجميل ت�ستخدم ك�ألعاب� ،ألعاب �سرير للأطفال الر�ضع� ،ألعاب تنمية للأطفال ،لعب
الأطفال خ�شخي�شات الر�ضع� ،ألعاب قابلة للنفخ� ،أحاجي ال�صور املقطوعة ،القفز باحلبال،
نواظريالأ�شكال ،الطائرات الورقية ،ع�صي �إ�ضاءة ED�( Lألعاب) ،كرات للألعاب� ،صناديق
مو�سيقية (�ألعاب)� ،ألعابمو�سيقية� ،ألعاب مو�سيقية ،حلي وزينة لأ�شجار عيد امليالد� ،ألعاب
منزلية ،كب�سوالت متفجرة (�ألعاب) ،م�سارات�سباق بال�ستيكية� ،ألعاب بال�ستيكية ،ح�صائر
لعب ت�شتمل على �ألعاب �أطفال (�ألعاب) ،كرات امللعب ،كرات اللعب،ورق لعب (�شدة)� ،ألعاب
حيوانات م�صنوعة من املخمل� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل ،دمى متحركة ،حلقات رمي،
م�ضارب للألعاب� ،سيارات لعبة يتم التحكم فـيها عن بعد ،خ�شخي�شات (اللعب)� ،ألعاب
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قابلة للركوب� ،ألعاباحللقات� ،ألواح التزحلق ،لعب رمل .مناذج م�صغرة لل�سيارات ،طراز
م�صغر مناذج م�صغرة ل�شخ�صيات كرتونية (�ألعاب) ،مناذج م�صغرة ل�شخ�صيات كرتونية،
�سكوترات (دراجات تدفع بالرجل) (�ألعاب)� ،ألواح التزلج ،نط احلبال ،الزالجات ،تزلج،
ال�شرائح (اللعب) ،مقاليع ،فقاعات ال�صابون (�ألعاب) ،كرة القدم ،الألعاب اللينة ،وهي
الألعاب متعددة الأن�شطة ،و�صاالت الألعاب الريا�ضية فـي الغابة ،والهواتف املحمولة
(لعب) ،وخ�شخي�شات الأطفال ،لعبة الدوامة(لعب) ،ب�ضائع ريا�ضية� ،ألعاب �صرير قابلة
لل�ضغط� . ،ألعاب ال�ضغط� ،ألعاب الرتكيب ،اللعب املح�شوة� ،ألواح التزلجعلى املاء ،لوحات
ركلة ال�سباحة يت�أرجح (لعب)� ،ألعاب الت�سنني� ،أزياء لعبة التماثيل ،لعبة بنادق ،لعبة �أقنعة،
لعبة�ألعاب الهواتف املحمولة ،لعبة الآالت املو�سيقية ،لعبة الروبوتات� ،سيارات لعبة� ،ألعاب
م�صممة لتعلق على الكرا�سيالعالية �أو مقاعد ال�سيارة� ،ألعاب للأطفال ،لعب حلفر الرمل،
�ألعاب للأطفال ال�صغار� ،ألعاب م�صنوعة من املعدن ،�ألعاب م�صنوعة من اخل�شب ،لعب
ال�سحر ،الألعاب التي حتاكي الأ�شياء التي ي�ستخدمها الكبار فـي الن�شاط اليومي ،�ألعاب
تباع فـي �شكل عدة ،اللعب مع الع�ضا�ضات ،الرتامبولني (�ألعاب)� ،ألعاب الفـيديو والألعاب
الإلكرتونية� ،آالت �ألعاب الفـيديو� ،أدوات ريا�ضية� ،ألعاب �سرير الأطفال الر�ضع ،وهواتف
الأطفال (لعب)� ،ألعاب للعب وقت النومللر�ضع� ،ألعاب متعددة الأن�شطة �ألعاب �إلكرتونية،
لعب ال�صاالت الريا�ضية� ،صاالت ريا�ضية للر�ضع والأطفالال�صغار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلو بوك�س توي فاكتوري ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  /12 ،1203اف ،اي�ست او�شن �سنرت 98 ،جرانفـيل رود ،ت�سم �شا
ت�سواي�ست ،كولون ,هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140979 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كرا�سي حار�سة للأطفال (�أثاث)� ،أ�سرة الأطفال على �شكل �سالل ، مقعد معزز ليجل�س
عليه طفل �صغري ،الكرا�سي العالية ،كرا�سي حار�سة للر�ضع (�أثاث) ،بوابات �أمان غري
معدنية للر�ضع والأطفال واحليوانات الأليفة (الأثاث) ،درج خطوة غري معدنية ،مقاعد
حمام محمول ،مقاعد حمام محمول للأطفال لال�ستخدام فـي �أحوا�ض اال�ستحمام ،و�سائد
و�ضعية النوم للر�ضع لي�ست للأغرا�ض الطبية �أوالعالجية ،و�سائد و�ضعية النوم للر�ضع
لي�ست للأغرا�ض الطبية �أو العالجية واملعني بها و�سادة �إ�سفـني ملهد الأطفال الر�ضع،
�ساحات اللعب (�أثاث) ،ح�صائر تغيري مالب�س الطفل ، �أ�سرة للأطفال ، م�صدات حماية
لأ�سرة الأطفالبخالف �أغطية ال�سرير ،و�سائد دعم الر�أ�س للأطفال ،م�شايات للأطفال،
حـ�صـر حلظائر لعب الأطفال،حظائر لعبللأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلو بوك�س توي فاكتوري ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  /12 ،1203اف ،اي�ست او�شن �سنرت 98 ،جرانفـيل رود ،ت�سم �شا
ت�سواي�ست ،كولون ,هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140980 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�ضا�ضة �أطفال (بدون �ألعاب) ،حلقات الت�سنني ،لهايات للأطفال ،زجاجات الر�ضاعة،
مدلك اللثة للأطفال ،كرا�سيتواليت للمر�ضى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلو بوك�س توي فاكتوري ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  /12 ،1203اف ،اي�ست او�شن �سنرت 98 ،جرانفـيل رود ،ت�سم �شا
ت�سواي�ست ،كولون ,هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141181 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروب الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امييديكوم �شركة محدودة امل�س�ؤولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ف�سبولنا  ،41مكتب رقم 00 - 519 ،100 :وار�سو ,بولندا
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141945 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ� ،أدوات طبخ و�أدوات مائدة (بخالف
ال�شوك ،ال�سكاكني واملالعق)� ،أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان)،
مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف ،زجاج غري م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول (عدا الزجاج
امل�ستعمل فـي املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أواين خزفـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوروك توريزم فـي مادينجليك انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :انكوي ماهالي�سي ،ا�سكي�شهري كارايولو بولفاري ،نو  ،96 :مريكيز -
كوتاهيا ،تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141946 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم و�أ�سماك وحلوم الطيور الداجنة وطيور ال�صيد ،خال�صة اللحم� ،أثمار ومخ�ضرات
(محفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة) ،وفواكه مطبوخة بال�سكر ،جيالتني ومربيات،
حليب ولنب وزبدة وجنب ومنتجات يكوناحلليب هو ال�سائد فـيها ومنتوجات الألبان ،زيت
الأكل ودهن الأكل،م�أكوالت �أخرى محفوظة فـي علب ،مخلالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كريال للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق
الدويل ،مقابل ترخي�ص �سحاب ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141949 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ومواد حتل محلها� ،شاي� ،سكر� ،أرز ،دقيق وم�ستح�ضرات م�صنوعةمن احلبوب ،خبز،
ب�سكويت ،كعك ،فطائر،ع�سل ،دب�س ،ملح ،فلفل ،خل ،بهارات ،منكهات ب�أنواعها ما عدا
الزيوت العطرية ،ال�صل�صات(التوابل) ،توابل ال�سلطة ،كت�شاب ،مايونيز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كريال للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق
الدويل ،مقابل ترخي�ص �سحاب ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب 115 :مدينة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87928 :
فـي الفئة 30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الـ ــنب �أو القهـ ــوة ،ال�ش ــاي ،الكاك ــاو ،ال�سكـ ــر ،الأرز ،امل�ستح�ضـرات
الن�شوية ل�صنع احلل ــوى ،التابيوك ــا وال�ساغ ـ ــو (دقي ــق ن�ش ـ ــوي)،
القه ــوة اال�صطناعي ــة ،املت ــة ،الدقيق (الطحني) ،امل�ستح�ضــرات
امل�صنوعـة م ــن احلبـ ــوب ،اخلبـ ــز ،الكعـ ــك ،الفطائـ ــر واملعج ــنات،
احللويات ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امل�ساحيق الغذائية ،املقبالت الغذائية عدا ال�شيب�س،
املثلجات ،الثلج ،البوظة (�آي�س كرمي) ،الع�سل ،دب�س ال�سكر ،امللح ،اخلردل ،الفلفل ،التوابل،
اخلل ،ال�صل�صة ،الزعرت ،ال�شوكوالتة واملنتجات املغط�سة بال�شوكوالتة ،الب�سكويت ،احلبوب
امللب�سة بال�شوكوالتة ،ال�سكاكر ،العلكة ،الراحة ،امل�صا�ص ،امللب�س ،الق�ضامة ال�سكرية،
الفوندان (عجينة ال�سكر) ،ال�شوكوالتة ال�سائلة ،ال�شوكوالتة املثلجة ،القهوة ال�سائلة،
القهوة املثلجة ،ال�شاي املثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيد بالل حممد احلموي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار رقم 5668 :احلي ال�شمايل� ،شارع الأربعني ،مع�ضمية ال�شام،
ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2014/5/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87929 :
فـي الفئة 30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النب �أو القهوة ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،امل�ستح�ضرات
الن�شوية ل�صنع احللوى ،التابيوكا وال�ساغو (دقيق ن�شوي)،
القهوة اال�صطناعية ،املتة ،الدقيق (الطحني) ،امل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،الكعك ،الفطائر واملعجنات ،احللويات ،اخلمرية وم�سحوق
اخلبيز ،امل�ساحيق الغذائية ،املقبالت الغذائية عدا ال�شيب�س ،املثلجات ،الثلج ،البوظة (�آي�س
كرمي) ،الع�سل ،دب�س ال�سكر ،امللح ،اخلردل ،الفلفل ،التوابل ،اخلل ،ال�صل�صة ،الزعرت،
ال�شوكوالتة واملنتجات املغط�سة بال�شوكوالتة ،الب�سكويت ،احلبوب امللب�سة بال�شوكوالتة،
ال�سكاكر ،العلكة ،الراحة ،امل�صا�ص ،امللب�س ،الق�ضامة ال�سكرية ،الفوندان (عجينة ال�سكر)،
ال�شوكوالتة ال�سائلة ،ال�شوكوالتة املثلجة ،القهوة ال�سائلة ،القهوة املثلجة ،ال�شاي املثلج.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيد بالل حممد احلموي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار رقم 5668 :احلي ال�شمايل� ،شارع الأربعني ،مع�ضمية ال�شام،
ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2014/5/18 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87930 :
فـي الفئة 30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النب �أو القهوة ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،امل�ستح�ضرات
الن�شوية ل�صنع احللوى ،التابيوكا وال�ساغو (دقيق ن�شوي)،
القهوة اال�صطناعية ،املتة ،الدقيق (الطحني) ،امل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،الكعك ،الفطائر واملعجنات ،احللويات ،اخلمرية وم�سحوق
اخلبيز ،امل�ساحيق الغذائية ،املقبالت الغذائية عدا ال�شيب�س ،املثلجات ،الثلج ،البوظة (�آي�س
كرمي) ،الع�سل ،دب�س ال�سكر ،امللح ،اخلردل ،الفلفل ،التوابل ،اخلل ،ال�صل�صة ،الزعرت،
ال�شوكوالتة واملنتجات املغط�سة بال�شوكوالتة ،الب�سكويت ،احلبوب امللب�سة بال�شوكوالتة،
ال�سكاكر ،العلكة ،الراحة ،امل�صا�ص ،امللب�س ،الق�ضامة ال�سكرية ،الفوندان (عجينة ال�سكر)،
ال�شوكوالتة ال�سائلة ،ال�شوكوالتة املثلجة ،القهوة ال�سائلة ،القهوة املثلجة ،ال�شاي املثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيد بالل حممد احلموي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار رقم 5668 :احلي ال�شمايل� ،شارع الأربعني ،مع�ضمية ال�شام،
ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2014/5/18 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 87931 :
فـي الفئة 29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اللحوم ،والأ�سماك ،والطيور الداجنة ،وطيور ال�صيد والطرائد
وحلمها ،وم�ستخل�صات وم�ستخرجات اللحوم ،واللحوم املحفوظة
واملعلبة ،الفواكه واخل�ضراوات املحفوظة واملطهية واملجففة،
اجليالتني (اجليليه) ،املربيات ،والأغذية املحفوظة ،املخلالت،
قمر الدين ،الزيوت وال�شحوم ال�صاحلة للتغذية ،البي�ض ،احلليب وم�شتقات احلليب
والألبان ،زبدة� ،سمن حيواين ،جبنة ،حليب جمفف ،الزيوت ،الزيوت املهدرجة ال�صاحلة
للتغذية ،الزبدة النباتية ،مارغرين ،ال�شيب�س ،الطحينة ،م�ستح�ضرات و�أطعمة �أ�سا�سها
احلليب ،بدائل احلليب ،حليب ال�صويا ،حليب جوز الهند ،م�ستح�ضرات �أ�سا�سها ال�صويا،
م�ستح�ضرات �أ�سا�سها جوز الهند ،م�ستح�ضرات بروتينية للأطعمة ،ق�شدة لي�ست من
منتجات الألبان ،ق�شدة للقهوة ،مبي�ض القهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيد بالل حممد احلموي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار رقم 5668 :احلي ال�شمايل� ،شارع الأربعني ،مع�ضمية ال�شام،
ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2014/5/18 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89935 :
فـي الفئة 30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الب�ضائع :النب �أو القهوة ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز،
امل�ستح�ضرات الن�شوية ل�صنع احللوى ،التابيوكا وال�ساغو
(دقيق ن�شوي) ،القهوة اال�صطناعية ،املتة ،الدقيق (الطحني)،
امل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،الكعك ،الفطائر
واملعجنات ،احللويات ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امل�ساحيق الغذائية ،املقبالت الغذائية
عدا ال�شيب�س ،املثلجات ،الثلج ،البوظة (�آي�س كرمي) ،الع�سل ،دب�س ال�سكر ،امللح ،اخلردل،
الفلفل ،التوابل ،اخلل ،ال�صل�صة ،الزعرت ،ال�شوكوالتة واملنتجات املغط�سة بال�شوكوالتة،
الب�سكويت ،احلبوب امللب�سة بال�شوكوالتة ،ال�سكاكر ،العلكة ،الراحة ،امل�صا�ص ،امللب�س،
الق�ضامة ال�سكرية ،الفوندان (عجينة ال�سكر) ،ال�شوكوالتة ال�سائلة ،ال�شوكوالتة املثلجة،
القهوة ال�سائلة ،القهوة املثلجة ،ال�شاي املثلج.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيد بالل حممد احلموي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار رقم 5668 :احلي ال�شمايل� ،شارع الأربعني ،مع�ضمية ال�شام،
ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2014/9/4 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89936 :
فـي الفئة 30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النب �أو القهوة ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،امل�ستح�ضرات
الن�شوية ل�صنع احللوى ،التابيوكا وال�ساغو (دقيق ن�شوي)،
القهوة اال�صطناعية ،املتة ،الدقيق (الطحني) ،امل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،الكعك ،الفطائر واملعجنات ،احللويات ،اخلمرية وم�سحوق
اخلبيز ،امل�ساحيق الغذائية ،املقبالت الغذائية عدا ال�شيب�س ،املثلجات ،الثلج ،البوظة (�آي�س
كرمي) ،الع�سل ،دب�س ال�سكر ،امللح ،اخلردل ،الفلفل ،التوابل ،اخلل ،ال�صل�صة ،الزعرت،
ال�شوكوالتة واملنتجات املغط�سة بال�شوكوالتة ،الب�سكويت ،احلبوب امللب�سة بال�شوكوالتة،
ال�سكاكر ،العلكة ،الراحة ،امل�صا�ص ،امللب�س ،الق�ضامة ال�سكرية ،الفوندان (عجينة ال�سكر)،
ال�شوكوالتة ال�سائلة ،ال�شوكوالتة املثلجة ،القهوة ال�سائلة ،القهوة املثلجة ،ال�شاي املثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيد بالل حممد احلموي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار رقم 5668 :احلي ال�شمايل� ،شارع الأربعني ،مع�ضمية ال�شام،
ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2014/9/4 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 104417 :
فـي الفئة 44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عيادة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة �أجمل �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 106105 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع دوحة الأفرا�ض للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/11/22 :

-300-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 109190 :
فـي الفئة 37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تنظيف وتلميع ال�سيارات ،بيع زينة واك�سوارات� ،إ�صالح كهربائي� ،شحن بطاريات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الأرجوان الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111 :ر.ب� , 413 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 111983 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اله�ضاب العايل ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة اجلنوبية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/8/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 113402 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خط الربميي الأول للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 117924 :
فـي الفئة 42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اال�ست�شارات املعمارية واملدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط الطول لال�ست�شارات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 287 :ر.ب� ,211 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/3/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 119832 :
فـي الفئة 41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مدر�سة قر�آن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خالد مراد البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 122167 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�ساتني �صالن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/9/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123508 :
فـي الفئة 39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النقل الربي ،مقاوالت ،حفر وردم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار اخللود ال�شاملة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2489 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123681 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع يعقوب بن كرم التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 17 :ر.ب ,512 :الربميي� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123949 :
فـي الفئة 37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الغ�سيل اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد بن علي بن �أحمد البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124233 :
فـي الفئة 37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إ�صــالح و�صيان ــة �أجهـ ــزة احلا�س ــوب واملع ــدات الطرفي ــة للحا�س ــوب ،جتــارة احلا�سبــات
الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلاجر لال�ستثمار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية اخلابورة ,حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/12/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124324 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�ساطع احلديثة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3268 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/12/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124956 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حمالت �شوي اللحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن احلزام الدويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/12/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125052 :
فـي الفئة 37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
غ�سيل جميع �أنواع املالب�س واملن�سوجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزايا ال�شرق املميزة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/1/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125896 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البقالة ،الربادات ،التموينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ورثة دو�ستني بن �شهدادات بن عبدالرحيم و�شركائه �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مطرح� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/2/5 :

-307-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126546 :
فـي الفئة 37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التنظيف املتخ�ص�ص والتنظيف من اخلارج للمباين ،مقاوالت وتركيبات الأبنية� ،صيانة
ال�شبكات ،مقاوالت البناء والت�شييد ،التنظيف العام للمباين ،تركيب ومتديد و�إ�صالح
الأعمال الكهربائية ونظم الإنذار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صحار للخدمات التقنية والتجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 20 :ر.ب� ,420:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126750 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املركبات امل�ستعملة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طالل بن مرزوق بن �سامل النعيمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة الربميي� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127017 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إدارة الأعمال املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرفع خلدمات ال�سالمة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127023 :
فـي الفئة 40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شعاع الفخامة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 147:ر.ب� 311:صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129639 :
فـي الفئة 39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�شحن وتفريغ ال�سلع (بغ�ض النظر عن �أ�سلوب النقل امل�ستخدم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزيونة م�سقط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 582:ر.ب� 311:صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/6/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130749 :
فـي الفئة 30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املخابز و احللويات ال�سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الياقوت احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 600:ر.ب 291:فنجاء ،والية بدبد ،حمافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/8 :

-310-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131868 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حمالت البقالة ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للخ�ضراوات والفواكه والتمور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الديار الذهبية الأوىل للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132199 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إدارة مكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو حمد احل�سني الرائدة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 170:ر.ب 121:ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132306 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جويرة لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1199:ر.ب 133:ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133695 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي التي تقدم وجبات طعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرتياق احلديثة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سيب �,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134265 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة (ت�شمل امل�شروبات ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو فاطمة الزهراء الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135130 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ق�ص وتف�صيل ال�ستائر والبيع بالتجزئة للأثاث املنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو منا�سك ال�شيدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 204:ر.ب 112:املوالح ،ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135746 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملواد البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املزيونة ملواد البناء �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 384:ر.ب 316:ال�سويق ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136083 :
فـي الفئة 37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرتفعات حم�ضة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب26:ر.ب� ,512:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137053 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املالب�س ولوازم الأطفال واحلقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صنوبر للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 20 :ر.ب314 :
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137669 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�سجاد ومفرو�شات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكالوتي و�شركاه للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3969 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137857 :
فـي الفئة 44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عيادة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شرق غرب لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 224 :ر.ب� ,118 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138194 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمواد واملعدات الزراعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العربية للخدمات الزراعية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سويق ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 102677 :
فـي الفئة 35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيت زيتون للطعام  ,خملالت  ,مربيات � ,أجبان  ,فواكه حمفوظة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت الظاهرة للم�شاريع ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/5/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127630 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات تقدمي امل�شروبات وامل�أكوالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املحما�س الع�صرية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132700 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدي�سق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1330 :ر.ب 133 :اخلوير ال�شمالية ،بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140183 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سامة اخلرو�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141240 :
فـي الفئة 43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الناعورة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/30 :
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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) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة107168 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/1/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1191 :فـي 2017/4/23م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بيت ال�صاروج العاملية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :حي النور املا�سي  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 323 :ر.ب600 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/2/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/2/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة108700 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/10/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1205 :فـي 2017/8/6م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :مقهى ب�سطة �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :بيان للأطعمة وامل�شروبات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 236 :ر.ب130 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2020/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/2/23 :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 العالمــــــــــــــــــــة106585 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1185 :فـي 2017/3/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :معهد التدريب ال�صناعي والطاقة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :معهد بوليغلوت عمان �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 221 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/10/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /2/18 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة113489 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/4/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1230 :فـي 2018/2/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :معهد التدريب ال�صناعي والطاقة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :معهد بوليغلوت عمان �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 221 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/10/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /2/18 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137851 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/1/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1364 :فـي 2020/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بن �سعيد للم�شاريع املتميزة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ظالل الأخوة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/2/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /2/18 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة23690 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/2/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 880 :فـي 2009/1/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :باير انتيليكت�شوال بروبرتي جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :مونديفارما �أيه جى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سانت البان  -راينوجن � ، 74سى ات�ش  4020 -با�سل � ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /2/18 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة30274 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2005/8/14 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 880 :فـي 2009/1/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :باير انتيليكت�شوال بروبرتي جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :مونديفارما �أيه جى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سانت البان  -راينوجن � ، 74سى ات�ش  4020 -با�سل � ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /2/18 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة66394 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/12/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 939 :فـي 2011/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بورميويل روككو ا�س .بي.ايه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بورميويل روككو ا�س� .آر.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فيايل مارتريي ديال  43036 ،1فيدينزا (بارما) � ,إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/12/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /2/21 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة89771 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/9/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1097 :فـي 2015/4/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبوتك�س انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شيزي فارما�سيوتي�سي �أ�س.بي�.أيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :يابانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فيا بالريمو � /26أيه  43122بارما � -إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/1/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /2/18 :م
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرجوان للم�شاريع الراقية  -ت�ضامنية
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
الأرجوان للم�شاريع الراقية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،1111492وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/1/2م ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي 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 بو�شر  -اخلوير � -سكة رقم4327 :
مبنى رقم -2835:الطابق الثالث � -شقة رقم310:
�ص.ب 575 :ر.ب130:
هاتف رقم 99004493 :تليفاك�س رقم24475420:
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 امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الفنية �ش.م.م
يعلن مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليج الفنية
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1012199وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/3/25م ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي 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:
حي روي التجاري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 754 :ر.ب320:
هاتف رقم 24780044 - 99372541 :فاك�س رقم24786727 :
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 الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف الغربة للخدمات واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �أرياف الغربة للخدمات واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري
بالرقـ ــم  ،1269603وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي 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.ب133 :
هاتف رقم91480821:
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 مل�ؤ�س�سة عبداللـه البلو�شي الع�صرية للتجارة �ش�.ش.و
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
م�ؤ�س�ســة عبداللـه البلو�شــي الع�صريــة للتجــارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل
الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1168209وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي 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
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 23 :ر.ب133 :
هاتف رقم91480821 :
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 رحاب للت�أهيل الطبي �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة رحاب للت�أهيل الطبي �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،1138697وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
�ص.ب 23 :ر.ب133 :
هاتف رقم91480821 :
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 اخلوارزمي العاملية للرعاية ال�صحية �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة اخلوارزمي العاملية للرعاية ال�صحية �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل
الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1119295وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي 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
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 23 :ر.ب133 :
هاتف رقم91480821 :
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 الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار التقنية الع�صرية �ش.م.م
يعلن مكتب الكـون  -حما�سبــون قانونيـون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة دار التقنية الع�صرية
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1216495وفقا حلكم املحكمة
ال�صادر فـي الدعوى رقم  ،2020/2313/244وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
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 �أ�سواق وخمابز �أثني �ش.م.م
يعلن مكتب الكـون  -حما�سبــون قانونيـون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أ�سواق وخمابز
�أثني �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1278573وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/18م ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي 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
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
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 م�شاريع �أبو فاتن احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب الكـون  -حما�سبــون قانونيـون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�شاريع �أبو فاتن
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1118712وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/3م ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي 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
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شركة موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مباهج ال�سويق احلديثة  -ت�ضامنية
تعلن �شركة موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون � -أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة مباهج
ال�سويق احلديثة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1136071
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/1/12م ،وللم�صفــية وح ــدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 2123 :ر.ب112 :
هاتف رقم 22060040 :فاك�س رقم22060043 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فائق العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شرك ــة فائق العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،1247198وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/14م ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـ ــي 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  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 171 :ر.ب620 :
هاتف رقم92385486 - 24486073 :
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 �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة افنتكوم للم�شاريع �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقي ــق احل�سابــات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة افنتكوم للم�شاريع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1296632وللم�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.ب311 :
هاتف رقم99706599 :
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 دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املباهج الطيبة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املباهج الطيبة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٣٠٠٠٣٠وللم�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 ٣٢٢:ر.ب٣٣٩:
هاتف رقم٩٩١٥٥٩٧٨:
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 نخبة الت�ضامن العاملية  -تو�صية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نخبة الت�ضامن
العاملية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٣٠١٦وللم�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 ٣٢٢:ر.ب٣٣٩:
هاتف رقم٩٩١٥٥٩٧٨:
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
�سيف بن حممد بن حميد العمريي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيف بن حممد بن
حميد العمريي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٧٣٨٥وللم�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 ٣٢٢:ر.ب٣٣٩:
هاتف رقم٩٩١٥٥٩٧٨:
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 �سامل بن جمعة بن حمد امل�سعودي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل بن جمعة بن
حمد امل�سعودي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣١٩٧٥٨١وللم�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 ٣٢٢:ر.ب٣٣٩:
هاتف رقم٩٩١٥٥٩٧٨:
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 �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأماكن الغربية للتطوير واال�ستثمار  -تو�صية
يعلن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأماكن الغربية للتطوير
واال�ستثمار  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٩٥٩٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/٨م ،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:
�صاللة � -شارع ٢٣يوليو  -بناية طاقة  -الطابق الثالث
هاتف رقم٩٤٥٣٦٥٣٤ - ٩٩٥٥٨٤٠٩:
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 �شموخ ري�سوت للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ ري�سوت للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1128497وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/١٠م ،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 � -شارع ٢٣يوليو  -بناية طاقة  -الطابق الثالث
هاتف رقم٩٤٥٣٦٥٣٤ - ٩٩٥٥٨٤٠٩:
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 االمتياز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سر ح�سيفني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سر ح�سيفني للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٢٣١١وللم�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  -مقابل فندق مريكيور  -الطابق الأول
�ص.ب ٢٣٦:ر.ب٦١٢:
هاتف رقم٩٣٠٢٥٢٨٠:
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 مور �ستيفنز
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العمانية للمعار�ض والتجارة الدولية �ش.م.م
تعلن �شركة مور �ستيفنز أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العمانية للمعار�ض والتجارة
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٥١٤٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/١١م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
القرم � -شارع الولج � -سكة رقم -١٠١٣:بناية رقم١٠٢٢:
الدور الرابع  -مكتب رقم٤١:
�ص.ب ٩٣٣:ر.ب ١١٢:روي
هاتف رقم ٢٤٠٦١٠٠٠:فاك�س رقم٢٤٠٦١٠٩٩:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رو�ضة الغيز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رو�ضة الغيز للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٠٨٨٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١/١٠م ،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 �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب ٧٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم ٩٩٦٤٩٩٦٢ - ٢٦٨٥٧٠٨٨:فاك�س رقم٢٦٨٥٧٠٨٧:
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 نا�صر بن �سعيد بن علي الهنائي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نا�صر بن �سعيد بن علي الهنائي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٤٨٢٤وفقا للحكم
ال�صادر فـي الدعوى التجارية الثالثية رقم  2019/2310/78بتاريخ 2019/1/3م ،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 �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب ٧٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم ٩٩٦٤٩٩٦٢ - ٢٦٨٥٧٠٨٨:فاك�س رقم٢٦٨٥٧٠٨٧:
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 امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة وكاالت الأخوة للخدمات التجارية والفنية �ش.م.م
يعلن مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وكاالت الأخوة
للخدمات التجارية والفنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٥٠٧٠٧٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/٤م ،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:
حي روي التجاري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٥٤:ر.ب ٣٢٠:بركاء
هاتف رقم٢٤٧٨٠٠٤٤:
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 الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نخيل القريتني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة نخيل القريتني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،٥١٠٣٤٨٧وللم�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:
�ص.ب ٢٣:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٩٥٦٥٠٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع جمز الرائدة
للمقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٢٩٨٦وللم�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 نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩١١٨٨١٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤيا اخل�ضراء �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�صقري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الر�ؤيا اخل�ضراء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٠٤٥٨وللم�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 ٨٨٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٤٤٤٨٤٩:
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 م�شاريع ال�صقري لل�صناعات �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�صقري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�صقري
لل�صناعات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٥٨١١٠وللم�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:
�ص.ب ٨5٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٤٤٤٨٤٩:
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 رمز الغروب �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�صقري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمز الغروب �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣١٤٢٧وللم�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:
�ص.ب ٨5٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٤٤٤٨٤٩:
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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عبداللـه بن �سعيد بن �سيف الطوقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرا�سيات للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن �سيف الطوقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرا�سيات للتطوير
العقاري �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٤٠٠٠وللم�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 ٥٥:ر.ب٤٠٠:
هاتف رقم٩٢١٦٦٦٨٩:
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
مالك بن يعرب بن حمري اليعربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ابتكار اليعربي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن مالك بن يعرب بن حمري اليعربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو ابتكار اليعربي
و�أوالده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٦٣٤١٥٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٢١:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩١١٩١٢٣:
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
-339-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٣٨١

�سعيد بن حمد بن �سعيد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أجنحة الطائر الذهبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حمد بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجنحة الطائر الذهبي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٩٣٣٧وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٣/٢١م ،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:
هاتف رقم٩٢٣٨٠٦١٩:
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
�أني�س عبد الدين �شظاء املرجان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة �صاللة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أني�س عبد الدين �شظاء املرجان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درة �صاللة ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١١٥١١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٦/٢٦م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٨٦٩:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٧١١٤٧٠٠:
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 دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر بن حميد الزدجايل و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نا�صر بن حميد
الزدجايل و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،3120627وللم�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 ٣٢٢:ر.ب٣٣٩:
هاتف رقم٩٩١٥٥٩٧٨:
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
�سيف بن را�شد بن �سعيد ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سال�سل املتحدة لل�صناعات الفنية  -تو�صية
يعلـن �سيف بن را�شد بن �سعيد ال�سناين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�سال�سل املتحدة
لل�صناعات الفنية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1020709
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املعت�صم للم�شاريع املثالية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال العرا�سم للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب املعت�صم للم�شاريع املثالية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية ب�صفـت ـ ــه
امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جبال العرا�سم للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١١٠٧٨٠٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب املجوهرات  -تو�صية
يعلـن مكتب املعت�صم للم�شاريع املثالية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية ب�صفـت ـ ــه
امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة باب املجوهرات  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٠٨٨٣٧١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب حتدي الأمواج لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة امليالدي العاملية للتجهيزات الفنية الآمنة �ش.م.م
يعلـن مكتب حتدي الأمواج لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة امليالدي العاملية
للتجهيزات الفنية الآمنة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣٠١٣٢١
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن �سامل العوفـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العوفـي واجلابري للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سامل العوفـي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العوفـي واجلابري للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١٣٤٨٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سيف بن حممد بن هالل الربيعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أودية بني ربيعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن حممد بن هالل الربيعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أودية بني ربيعة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٨٩٠٢ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن ح�سن بن عبيد املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صباح الأخ�ضر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن ح�سن بن عبيد املرزوقي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة امل�صباح الأخ�ضر للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٨٠٧٧٢٣١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عزام املتحدة  -تو�صية
يعلـن حممد بن علي العربي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبو عزام املتحدة  -تو�صية ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٩٤٦٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن �أحمد بن علي ال�صغري ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�ضواء اجلادي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عادل بن �أحمد بن علي ال�صغري ال�شحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�ضواء اجلادي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٩٠١٠٧٩٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن مرهون اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الر�ستاق ال�شاخمة للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن �سامل بن مرهون اخلنب�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جبال الر�ستاق
ال�شاخمة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢١١٨٢٦
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جهاد بن �سامل بن عبداللـه اجلفيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية العاملية للكيماويات �ش.م.م
يعلـن جهاد بن �سامل بن عبداللـه اجلفيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�شرقية العاملية
للكيماويات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٤١٠٦٨٤٩ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن عبداللـه اجلفيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرحاب للإنتاج الزراعي واحليواين �ش.م.م
يعلـن �سامل بن عبداللـه اجلفيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الرحاب للإنتاج الزراعي
واحليواين �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٢٧٣٩ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جنيد بن �سليم بن درحممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو جنيد اجلديدة �ش.م.م
يعلـن جنيد بن �سليم بن درحممد البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �أبو جنيد
اجلديدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٣٧٩١ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن عو�ض بن بخيت الربعمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املزيونة الدولية خلدمات النقل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن عو�ض بن بخيت الربعمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املزيونة الدولية خلدمات
النقل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٤٤٣٥٦
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأن�س للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن عو�ض بن بخيت الربعمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأن�س للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢١٠٧٢٨٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاج العطاء املتحدة �ش.م.م
يعلـن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة تاج العطاء املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٦٨٦٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن عبيد ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة �صحم الع�صرية للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن �سامل بن عبيد ال�شيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة دانة �صحم الع�صرية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٠٢٧٩ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حوراء اخلابورة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حوراء اخلابورة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٣٠٥٠١٥ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ه�ضاب الباطنة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٢٦٦٦٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأملاين للتجارة والنقل �ش.م.م
يعلـن مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأملاين للتجارة
والنقل �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٨٨٢٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فاطمة بنت عبداللـه بن عبدالكرمي الب�ستكية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رياحني ال�شمال احلديثة للتجارة  -تو�صية
تعلـن فاطمة بنت عبداللـه بن عبدالكرمي الب�ستكية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة رياحني ال�شمال
احلديثة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٤٢٣٧ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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