
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٥٩(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 8١/٥  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٥٩/2022 
بتنظيـــــم االنتفــــاع باأرا�ســـــي ال�سلطنـــــــة والئحتـــــه 

التنفيذيـة.
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                          وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب
العامرات  نادي  باإ�سهار   2022/٩/7 فــــي  �ســـادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/2١٥ 

الريا�سي واعتماد نظامه االأ�سا�سي.
�ســادر فـي 2022/٩/7 باإ�سهار نادي اإزكي الريا�سي  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/2١6 

واعتماد نظامه االأ�سا�سي.
�ســادر فـي 2022/٩/7 باإ�سهار نادي طاقة الريا�سي  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/2١7 

واعتماد نظامه االأ�سا�سي.
�ســادر فـي 2022/٩/7 باإ�سهار نادي دماء والطائيني  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/2١8 

الريا�سي واعتماد نظامه االأ�سا�سي.
�ســادر فـي 2022/٩/7 باإ�سهار نادي �سنك الريا�سي  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/2١٩ 

واعتماد نظامه االأ�سا�سي.
�ســادر فـي 2022/٩/7 باإ�سهار نادي نخل الريا�سي  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/220 

واعتماد نظامه االأ�سا�سي.
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                                                              وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
ا�ستيـــراد  حظـــر  ب�س�أن   2022/9/1٣ فـــي  �ســــ�در  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم ٥19/2022 

الأكيـــ��س البال�ستيكيــة.
                                                                وزارة الرثوة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه

�ســــ�در فـــي 2022/9/11 ب�إ�ســـدار لئحــة تدعيـــم  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/18٥ 
الأغذية. 

                           هيئة تنظيم االت�صاالت
قــــــــرار رقــــــــم ٤/2022/٣/2/11٥2     �ســــ�در فـــي 2022/9/1٤ ب�إ�سـدار لئحـة تنظيـم 

اأبـراج الت�سـ�لت.
اإعالنـــــــــــــات ر�صــــــــميـــــــــــة

اإعالن ب�س�أن ت�سجيل النم�ذج ال�سن�عية.
الإعالن�ت اخل��ســـة ب�لن�ســر عــن طلبــ�ت ت�سجيــل العالمــ�ت التج�ريـــة.
اإعالن ب�س�أن العالم�ت التي مت الت�أ�سري فـي ال�سجالت ب�نتق�ل ملكيته�.

اإعالن ب�س�أن جتديد مدة حم�ية عالم�ت جت�رية م�سجلة.
ا�ستدراك.

                                            االأمانـة العامـة ملجلـ�س املناق�صـات
اإعالن عن طرح املن�ق�س�ت اأرق�م ٣٣ و٣٤ و٣٥/2022.

اإعالن عن طرح  املن�ق�سة رقم 2022/٣٦ "دولية".
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة جن�ن الوطنية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة املمت�زة لل�سي�حة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة رت�ج الب�طنة املتك�ملة للتج�رة - ت�س�منية.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة رم�ل النعم�ن للتج�رة - ت�س�منية.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة رم�ل الهيبة للتج�رة واملق�ولت - ت�س�منية.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة �سموع ال�س�حل �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف �سربثات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفتاح البوابة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة للم�ساريع ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفندي املتميز للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوبر للنقل والتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليوبيل الزمردي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ض �سحم الوطنية للتجارة واملقاوالت  - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبادرة الوطنية خلدمات النفط والغاز �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعويل والبهالين للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية للخدمات الطالبية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط اخلليج ال�ساملة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار خور ر�سل للمقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت الراقي للم�ساريع املتكاملة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحور للتقنية واخلدمات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار العفيفة الع�سرية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة العقارية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركراك للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االرتكاز الدائم للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن �سليمان بن �سعيد العويني وولده 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع تراث جمان �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدمام العربية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار ال�سياحي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطرح العامرة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدهد الف�سي احلديث - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سون الق�سف للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البلو�سي واحلميدي املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدخان الفاخر �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرياج املتطورة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراء للم�ساريع املمتازة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي الل�سداين للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغرب وامل�سرق املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالين�ض م�سقط �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرايا الع�سرية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ال�سعدي و�سريكه للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن اإ�سماعيل ال�سيخ للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البا�سل للم�ساريع املتميزة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املخمري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمر الالمع املتكاملة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ف�ساء الغرب للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منار الربونزية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سعيد النهدي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإبداع املتماثل �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق حفيت للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز ظهر للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى العقري للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جنوم العقري احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوحة الزمن للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريانة القابل للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر الب�سائر �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمار امل�سنعة املتميزة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع �سحم ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عوا�سف م�سندم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات م�سندم للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد اجلنيبي و�سريكته - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات العاقل للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سن وجابر العامري للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمود العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر م�سقط للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع املعمورة الرائدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان فلج امل�سايخ للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سكون الليل املا�سي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املروج للري والتحلية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزر الف�سي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايوان جمان �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل الباطنة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم �ساذون للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار �سور الع�سرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد االأ�سيل لالإن�ساءات والتعمري - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الي�سر العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع ال�سموخ املا�سي للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنطالقة �سحار للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء اخلابورة للم�ساريع الرائدة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوادي معيقل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفروانية العربية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنات اخل�سراء لالأملنيوم �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفق املعاول للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأرباح املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�سهيل اال�ست�سارات خدمات االأعمال �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة البحرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الرب�ساء للم�ساريع املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدانة املميزة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهبية لل�سيارات - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سيلة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن �سامل املهري و�سريكه للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني بن �سليمان بن ن�سيب الكندي و�سريكه 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي النباء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حممد بن �سعيد النوفلي و�سريكه 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري الي�سم للتعدين واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �ساعد املقحو�سي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر ال�سموخ املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تباين لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تباين العاملية �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع م�سقط للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سدر للبناء وتاأجري املعدات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الفي�سل للنقل الربي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن ها�سل املالكي التجارية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حواء الرقمية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سدر للم�ساريع �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا ال�سموخ الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البلو�سي واجلهوري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سرة املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفوزان العاملية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمري والكلباين للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املائدة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة اللجني اخلال�ض للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن رجب بن جمعان النوبي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن حمود بن خربا�ض و�سريكه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ العمران للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيفاء الدولية للتجارة العامة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخل�سراء للتجارة واملقاوالت �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبكة املتقدمة لالأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور الفلج املتحدة للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج مزون ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحات ينقل الدولية �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للحوم �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للع�سل �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للزراعة �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد لل�سياحة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سند اخلري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النفق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساند خلدمات حقول النفط والغاز �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم طيبة ال�ساملة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال بو�سر للنقل �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مامبو للمطاعم - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال للتوزيع �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقول املبتكرة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلزامي لال�ستثمار والتموين �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز النور للطب الهندي التقليدي �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار املنطقة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد املحريزي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان جمان احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد �سليمان حمد ال�سكيلي واأخوانه - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ياقوت اخلليج للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نحو امل�ستقبل �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمرا العاملية خلدمات الطاقة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املناجل للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد اخلليج الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيفية العاملية �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اخلليجية املتحدة االأولى �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اخلليجية العاملية املتطورة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد الهدابي و�سريكه للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط للتطوير ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلكمي الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخليارات الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة بركاء امللكية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباري اجلميلة للتجارة �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليزة التناف�سية للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريدة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع ينقل التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سماعيل اجلنيبي للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار لال�ستثمار والتنمية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سند�ض للفنادق واملنتجعات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهاب للم�ساريع املحدودة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنوكون الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الغبرياء املا�سي للتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيـــف املعمـــري و�سريكـــه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة اللوج�ستية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعبيلة لالأعمال واال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الهند�سية املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الوطنية املتحدة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط للهند�سة وامل�ساريع التجارية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب البحار الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآراك املتمـــــيز لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هاين املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة جمان الف�سية �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الغوي�سة احلديثة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرحاب الدولية للتجارة �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحوة الفليج للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرق الدريز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإ�شكان عمان الدولية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحراء مغ�شر اجلنوبية - ت�شامنية.

الذهلي  حممد  بن  �شعيد  بن  حمدان  ل�شركة  الت�شفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
و�شريكه للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قمة االإبداع العاملية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأف�شـــل للمكافحـــــة �ش.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مالمح املدينة الع�شرية للتجارة - تو�شية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التقدم االأهلية احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غزالن �شحراء جمان للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوك�شجني احلياة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحراء الر�شيل الوطنية للتجارة �ش.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الفنية الذهبية للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن بن م�شلم �شامل �شليمون قهور املهري 
و�شريكه للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة راية اآ�شيا للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األوان �شنا�ش احلديثة للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التمكني املتحدة �ش.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوبال للتنمية واال�شتثمار �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو �شرى احلديثة و�شريكه �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء اجلزيرة الوطنية �ش.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد الإدارة امل�شاريع �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البنيان العايل للتعمري والتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شرات الدولية �ش.م.م.
 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهور ال�شيف الوطنية �ش.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/59

بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5

بتنظيـم االنتفـاع باأرا�سـي ال�سلطنـة والئحتـه التنفيذيـة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/88 باعتماد الالئحة التنفـيذية لتنظيم النتفاع باأرا�سي 

ال�سلطنة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

م�سمى  ال�سلطنة  باأرا�سي  النتفاع  بتنظيم   81/5 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مب�سمى  ي�ستبدل 

"بتنظيم النتفاع باأرا�سي �سلطنة عمان"، كما ي�ستبدل مب�سمى املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/88 

الالئحة  "باعتماد  م�سمى  ال�سلطنة  باأرا�سي  النتفاع  لتنظيم  التنفـيذية  الالئحة  باعتماد 

التنفـيذية لتنظيم النتفاع باأرا�سي �سلطنة عمان".

املــادة الثانيـــة

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لتنظيم النتفاع باأرا�سي �سلطنة عمان، 

امل�سار اإليها.

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املــادة الثالثـــة

يكون لوزير الإ�سكـان والتخطيـط العمرانـي تعديـل الالئحـة التنفـيذيـة لتنظيـم النتفــاع 

باأرا�سي �سلطنة عمان امل�سار اإليها، بعد موافقة جمل�س الوزراء.

املــادة الرابعــــة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، والتعديالت املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة اخلام�سـة

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

�سـدر فـي: 18 من �سفــــــــــــر �سنـة 1444هـ
املـوافــــق: 15 من �سبتمبـــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام 

الالئحة التنفـيذية لتنظيم االنتفاع باأرا�سي �سلطنة عمان 

املــادة ) 1 (

باأرا�سي �سلطنة عمان  التنفـيذية لتنظيم النتفاع  املادة )4( من الالئحة  ي�ستبدل بن�س 

امل�سار اإليها، الن�س الآتي:

"تكون مدة النتفاع فـي حدود احتياجات امل�سروع ملدة ل تزيد على )99( ت�سعة وت�سعني 

املواطنني،  لأرا�سي  بالن�سبة  املالك  علـى طلب  بنــاء  للتجديـــد  قابلـــة  عامـــا ميالديـــا، 

وعلـى طلب املنتفع اإذا كانت الأر�س حكومية وفقا حلكم املادة )1( من املر�سوم ال�سلطاين 

رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�سي �سلطنة عمان.

ويجــوز ملجلــ�س الوزراء حتديـد مـدة لالنتفـاع تزيـد على تلك املدة وفقا لحتياجات، 

وطبيعة امل�سروع ال�ستثماري".

املــادة ) 2 (

ت�ساف فقرة اأخيـرة اإلى املادة )5( من الالئحة التنفـيذية لتنظيم النتفاع باأرا�سي �سلطنة 

عمان امل�سار اإليها، ن�سها الآتي:

"ويجــوز لوزيـــر الإ�سكـــان والتخطيط العمراين منح حــق النتفـاع بالأرا�ســي اململوكــة 

للدولـــة عــن طريــق املزايــدة العلنيــة وفقــا لالإجــراءات التـي ي�سـدر بتحديدها قـــرار 

مــن الوزيــر".
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وزارة الثقافة والريا�شة وال�شباب

قـــرار وزاري

رقــم 2022/215

باإ�شهار نادي العامرات الريا�شي واعتماد نظامه الأ�شا�شي

ا�ستنــادا اإلــى قانــون الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2007/81،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/87 باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد 

اخـتـ�سـا�سـاتهـــا واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل النظام الأ�سا�سي للأندية الريا�سية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم 2008/124،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�سهر نادي العامرات الريا�سي. 

املــادة الثانيــــة

يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي العامرات الريا�سي.

املــادة الثالثــــة

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

�شـدر فـي: 10 / 2 / 1444هـ

املوافـــــق:   7 / 9 / 2022م
ذي يــزن بن هيثـــم اآل �شعيــد
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

النظام الأ�ضا�ضي لنادي العامرات الريا�ضي

الف�ضــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

1 - الـــــــــــــــــوزارة: وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.
2 - الوزيــــــــــــــــــر: وزيـر الثقافة والريا�سة وال�سباب.

 3 - القانـــــــــــــــون: قانــون الهيئــات اخلا�ســة العاملة فـي املجال الريا�ســـي ال�ســـادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/81.

4 - النظـــــــــــــــــام: النظام الأ�سا�سي لنادي العامرات الريا�سي.
5 - النـــــــــــــــــادي: نادي العامرات الريا�سي.

6 - جمل�س الإدارة: جمل�ص اإدارة نادي العامرات الريا�سي.
الف�ضـــل الثانــي

تاأ�ضي�س النادي - واإ�ضهاره - واأهدافه

املــادة ) 2 (

نادي العامرات الريا�سي تاأ�س�ص عام 2022م، ومقره الرئي�سي ولية العامرات، وقــد اأ�سهـــر/ اأعيد 

اإ�سهاره حتت رقــــم 215 بتاريـــخ 2022/9/7م طبقــا للقانــون، ويعتبـــر مــن الهيئــات اخلا�سة 

ذات النفع العام، ويتمتع بال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة.

املــادة ) 3 (

يهدف النادي اإىل حتقيق الآتي:

1 - ن�سر وممار�سة الريا�سة والرتبية البدنية وبث روحها ال�سليمة بني الأع�ساء.

2 - امل�ساهمة فـي تن�سئة الن�صء وال�سباب تن�سئة ريا�سية وثقافـية واجتماعية متوازنة، 

لتحقيق  وتاأهيلهم  ورعايتهم  مواهبهم،  واكت�ساف  ومهاراتهم،  قدراتهم  وتنمية 

التفوق فـي املجال الريا�سي.
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3 - تهيئة الو�سائل وتي�سري ال�سبل الكفـيلة ب�سغل اأوقات فراغ الأع�ساء مبا يعود عليهم 

بالنفع والفائدة بدنيا وثقافـيا واجتماعيا و�سحيا.

4 - تكوين فرق بالنادي فـي املجالت الريا�سية.

5 - العمل على تدريب الأع�ساء على اأ�ساليب الإدارة، وممار�سة امل�سوؤوليات امل�سرتكة 

واجلماعية فـي املجال الريا�سي والثقافـي والجتماعي.

6 - توفـري ال�سبل ل�سمان م�ساركة املراأة فـي الربامج الريا�سية مبا يتنا�سب واحتياجاتها. 

7 - العمل على تنظيم الأن�سطة الريا�سية اخلا�سة باملناف�سات بالتن�سيق مع احتادات 

اللعبات الريا�سية فـي �سلطنة عمان.

8 - اإتاحة الفر�سة للأع�ساء ملمار�سة الريا�سة، واكت�ساب املهارات اخلا�سة بالتكنولوجيا 

احلديثة املرتبطة بالن�ساط الريا�سي ب�سورة خا�سة.

9 - تنظيم الأن�سطة املختلفة بالنادي، واإعداد ال�سجلت اللزمة لذلك اإداريا وماليا 

وفنيا.

10 - تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للريا�سة فـي �سلطنة عمان، والعمل فـي اإطارها، واللتزام 

بالتخطيط الذي ت�سعه الوزارة فـي هذا ال�ساأن.

الف�شــل الثالــث

الع�شويـــة

املــادة ) 4 (

اأنواع الع�سوية و�سروطها: 

اأول: الع�شو العامل: 
هـــو الذي يقـــرر جملـــ�ص الإدارة قبوله ع�سوا عامل فـي النادي، ويتمتع بكافة حقوق 

هذه الع�سوية، ويتحمل جميع اللتزامات املرتتبة على ذلك، وي�سرتط فـيه الآتي:

1 - األ تقل �سنه عن )18( ثمانية ع�سر عاما عند تقدمي طلب الع�سوية.

2 - األ يكون حمروما من حقوقه املدنية.

3 - اأن يـــكون حممـــود ال�ســـرية ح�ســـن ال�سمعــــة ولـــم يحكـــم عليه بعقوبة نهائية 

فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
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4 - األ يكـــون قـــد �سبـــق اأن اأ�سقــطت عنه الع�سوية من اإحدى الهيئات الريا�سية،

اأو الجتماعية، ما مل يكن قد زال عنه �سبب الإ�سقاط.

5 - اأن ي�سدد الر�سوم املقررة لهذه الع�سوية وفقا للئحة املالية.

ثانيــــا: الع�شو التابع: 

هــو الع�ســـو الـذي يكــون ا�سرتاكــه تابعــا للع�ســو العامـــل، وتنحــ�ســر ع�سويتــه فـي:

1 - زوج اأو زوجة الع�سو العامل.

2 - اأبناء الع�سو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن )18( ثمانية ع�سر عاما، 

واأقاربه من الدرجة الأوىل.

ثالثـــــا: الع�شـــو املنت�شـــب: 

بالنادي ل�ستيفائه كافة  الإدارة قبوله ع�سوا منت�سبا  يقـــرر جملـــ�ص  الذي  هــو 

�سروط الع�سوية العامـــلة عـــدا �سرط ال�سن، وينتقل اإىل الع�سوية العاملة فور 

بلوغه )18( ثمانية ع�سر عامــا، وي�سدد عنها ا�سرتاك الع�سو العامل دون �سداد 

ر�سم جديد لللتحاق.

رابعــــا: الع�شوية اجلماعية: 

هي التي يقرر جمل�ص الإدارة منحها جلهات تقع فـي نطاق النادي بهدف ال�ستفادة 

من اإمكاناته ومرافقه وخدماته، ب�سرط:

1 - اأن تتوىل اجلهة نف�سها التن�سيق مع اإدارة النادي فـي ممار�سة اأع�سائها للن�ساط.

2 - اأن تقوم اجلهة ب�سداد ر�سوم ال�سرتاك م�سبقا عن جميع الأع�ساء.

خام�شا: الع�شو الفخري: 

اأو الع�سوية الفخرية،  النـــادي منحـــه الرئا�ســة  اإدارة  الـــذي يقـــرر جملــ�ص  هـــو 

ملا اأداه مـــن خدمــات عامة متميزة للنادي اأو لأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

اأعوام قابلة للتجديد، ول ي�سدد  اأربعة  اأو املجتمع، وتكون مدتها )4(  الريا�سي 

عنهـــا اأي ر�ســـوم اأو ا�سرتاكـــات، ويحــق لهــذا الع�سو ال�ستفادة من جميع مرافق 

واأن�سطة النادي، وهي ع�سوية �سخ�سية ل متتد اآثارها لغري الع�سو.

ول متنح هذه الع�سوية لغري العمانيني اإل بعد موافقة الوزارة. 
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�شاد�شـا: الع�شو الريا�شي: 
تر�سيـــح  علـــى  بناء  ال�سفة  بهذه  قبوله  الإدارة  جمل�ص  يقرر  الذي  الع�سو  هو 

جلنـــة الن�ســـاط الريا�ســـي اأو اإداري اللعـــبة بالنــادي وذلك لتميزه فـي هذه اللعبة 

وا�ستفادة النادي منه كلعب.

ول ي�سدد عن هذه الع�سوية اأي ر�سوم ا�سرتاك.

املــادة ) 5 (

ل يجـــوز التغيـــري مـــن اأحـــد اأنـــواع الع�سويـــة اإلـــى اأي نوع اآخر اإل بقرار من جمل�ص الإدارة، 

مع التزام الع�سو ب�سداد ر�سم ال�سرتاك املقرر لنوع الع�سوية اجلديدة، وا�ستيفائه ل�سروطها.

اإجــراءات الع�شويــة

املــادة ) 6 (

يقدم طلب الع�سوية اإىل اإدارة النادي على النموذج املخ�س�ص لذلك مقابل اإي�سال موؤرخ 

وموقع من اأمني ال�سندوق اأو املدير الإداري، وتدرج اأ�سماء طالبي اللتحاق بح�سب تواريخ 

�سروط  ا�ستيفاء  من  التاأكد  مع  احلاجة،  عند  اإليه  للرجوع  خا�ص  �سجل  فـي  طلباتهم 

الع�سوية، ويعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأع�ساء 

فـي اإبداء ملحظاته.

املــادة ) 7 (

تعـــر�ص طلـــبات الع�سويـــة علــى جمل�ص الإدارة م�سحوبة مبا يكون قد قدم عنها من ملحظات 

الإدارة خلل  الطلب بقرار جمل�ص  الأع�ساء، ويخطر مقدم  اأو  النـــادي  اإدارة  مـــن  �ســـواء 

الر�سوم  �سداد  الطلب  مقدم  على  يجب  القبول  حالة  وفـي  �سدوره،  تاريخ  من  اأ�سبوعني 

وال�سرتاكات املقررة، وملجل�ص الإدارة احلق فـي رف�ص اأي طلب اأو تاأجيله مع اإخطار مقدم 

الطلب بذلك، ويجب اأن يكون الرف�ص م�سببا، ويجوز ملن رف�ص طلبه اأن يتظلم للوزارة 

بالنتيجة  واإخطاره  التظلم  بحث  ويجب  بالرف�ص،  اإخطاره  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خلل 

خلل )30( ثلثني يوما.

املــادة ) 8 (

واجبات الأع�ساء وحقوقهم:

     يلتزم ع�سو النادي بالواجبات الآتية:

1 - احرتام النظام الأ�سا�سي للنادي ولوائحه.
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2 - املحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.

امل�سوؤولني  العمومية وتوجيهات  الإدارة، واجلمعية  3 - اللتزام بقرارات جمل�ص 

بالنادي.

4 - الوفاء باللتزامات املالية املقررة.

5 - احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلق الريا�سية.

     ويتمتع ع�سو النادي باحلقوق الآتية:

1 - دخول النادي فـي املواعيد املقررة.

2 - ا�ستعمال مرافق النادي وملعبه ومزاولة الأن�سطة املتنوعة.

3 - تقدمي اأي �سكوى اأو ملحظات عن اأي خمالفة لنظام النادي اأو لوائحه اأو غري ذلك 

لأمني �سر النادي.

ا�شرتاكــات الع�شويــة

املــادة ) 9 (

اأنواع  يتعني على كل ع�سو اأن يدفع الر�سوم وال�سرتاكات ح�سب الفئات املقررة لكل نوع من 

الع�سوية، وحتدد اللئحة املالية هذه الر�سوم وال�سرتاكات وطريقة حت�سيلها والإجراءات 

التي تتبع فـي ذلك واأحوال الإعفاء منها والفئات التي يتقرر اإعفاوؤها. وعلى اإدارة النادي 

م�سل�سلة  باأرقام  وال�سرتاكات  الع�سوية  اأنواع  من  نوع  كل  لقيد  خا�سة  �سجلت  اإعداد 

تت�سمن ا�سم الع�سو وبياناته ورقم وتاريخ قرار جمل�ص الإدارة بقبول ع�سويته، مع توقيع 

كل من اأمني �سر النادي واأمني ال�سندوق على هذه البيانات واملعلومات، وتختم كل �سفحة 

بخامت النادي.

اإ�ضقــاط الع�ضويــة

املــادة ) 10 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو النادي فـي احلالت الآتية:

1 - اإذا فقد �سرطا من �سروط الع�سوية.

الع�سو  اإخطار  ب�سرط  اأعوام متتالية،  ال�سرتاك )3( ثلثة  �سداد  تاأخر عن  اإذا   -  2

ب�سرورة ال�سداد واإل �سقطت ع�سويته. 

3 - اإذا توافر فـي �ساأنه البند )5( من املادة )72( من هذا النظام.
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وفـي جميع هذه الأحوال، يجب عــر�ص الأمـــر علــى جمل�ص الإدارة لإ�سدار قرار اإ�سقــاط 

تاريخ  العـــ�سو كتابــــة بذلك خـــلل )15( خمــ�سة ع�سر يوما من  اإخطـــار  مـــع  الع�سويـــة، 

�سدور القرار.

املــادة ) 11 (

ب�سبب  اأ�سقطت ع�سويته  الذي  الع�سو  اإىل  الع�سوية  اإعادة  يقرر  اأن  الإدارة  يجوز ملجل�ص 

املالية،  اللئحة  املتاأخرة عليه وفقا لأحكام  املبالغ  اأدى جميع  اإذا  ال�سرتاكات  �سداد  عدم 

وي�سرتط اأن يكون عدم ال�سداد لعذر قهري.

املــادة ) 12 (

ل يجوز للع�سو الذي �سقطت ع�سويته لأي �سبب من الأ�سباب اأو لورثته ا�سرتداد اأي ر�سوم 

اأو ا�سرتاكات اأو تربعات اأو هبات كان قد قدمها للنادي اأثناء ع�سويته. 

الف�شــل الرابــع

ماليــة النــادي

املــادة ) 13 (

تبداأ ال�سنة املالية للنادي فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من كل عام، على اأن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل له فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لل�سنة التي يبداأ فـيها ن�ساطه.

املــادة ) 14 (

تتكون املوارد املالية للنادي من:

1 - الر�سوم وال�سرتاكات املقررة ح�سبما تبينها اللئحة املالية.

2 - اإيرادات املباريات الريا�سية والأن�سطة والدعاية والإعلن واحلفلت التي توافق 

عليها الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها فـي هذا ال�ساأن.

3 - الإعانات احلكومية.

4 - عائدات اأمواله وم�سروعاته ال�ستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

5 - التربعات والهبات والو�سايا بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة. 

6 - الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة على قبولها.
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املــادة ) 15 (

علـــى النـــادي اأن يـــودع اأموالـــه النقديـــة فــــي ح�ســـاب با�سمـــه لـــدى اأحد امل�سارف املعتمدة 

فـي �سلطنة عمان، ول يجوز تغيري امل�سرف اأو احل�ساب اإل بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.

املــادة ) 16 (

الأموال  فائ�ص هذه  ي�ستغل  اأن  وله  اأغرا�سه،  يحــقق  فـيمـــا  اأموالـــه  اإنفـــاق  النـــادي  علـــى 

فـي اأعمال حمققة الربح ل�سمان مورد ثابت، عــلى األ يوؤثر ذلك فـي قدرته على ممار�سة 

ن�ساطه الأ�سا�سي، ويتعني احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.

املــادة ) 17 (

للنـــادي اأن يقـــوم بطلــب القـرو�ص والت�سهيلت املالية التي تلزم لإقامة اأو �سيانة من�ساآته 

اأو تغطية ا�ستثماراته العقارية واخلدمية طويلة الأجل، وذلك مبوافقة الوزارة.

كما له اأن يقوم باقرتا�ص ق�سري الأجل للأمور التي يحتاج اإليها لت�سيري اأموره اليومية.

ول يجوز للنادي باأي حال من الأحوال الدخول فـي مراهنات اأو م�ساربات مالية.    

املــادة ) 18 (

بغري  اأو  مبقابل  ح�سورها  يكون  حفلت  واإقامة  اجلمهور،  من  املال  جمع  للنادي  يجوز 

مقابل، وذلك بعد موافقة الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها.

املــادة ) 19 (

على النادي اإعداد ميزانيته ال�سنوية وح�سابه اخلتامي طبقا للأ�سول املحا�سبية املقررة. 

املالية من كل عام قرارا بتحديد  ال�سنة  اأن ي�سدر فـي بداية  ويتعني على جمل�ص الإدارة 

الن�سبة املئوية لكل بند من بنود ال�سرف على ال�سوؤون الإدارية والفنية والأن�سطة الريا�سية 

والإن�ساءات واملرافق واأعمال ال�سيانة وغريها من الأن�سطة.

واإذا بلغت امليزانية ال�سنوية )50.000( خم�سني األف ريال عماين، يتعني مراجعة وتدقيق 

احل�ساب اخلتامي له مبعرفة مدقق ح�سابات قانوين، م�سفوعا بامل�ستندات املوؤيدة له قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�سهر على الأقل.

املــادة ) 20 (

قانوين معتمد  النادي مدقق ح�سابات  يراجع ح�سابات  ال�سابقة،  املادة  مراعـــاة حكم  مـــع 

من غري اأع�ساء جمل�ص الإدارة، تختاره اجلمعية العمومية وحتدد مكافاأته، وذلك ملبا�سرة 

الخت�سا�سات الآتية:
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1 - مراجعة ح�سابات النادي اأول باأول، وفح�ص م�ستنداته املالية، والتاأكد من مطابقتها 

للئحة املالية.

2 - مراجعة تطبيق بنود امليزانية، ورفع ما يراه من ملحظات اإىل جمل�ص الإدارة 

مدقق  يقوم  امللحظات  هذه  بتلفـي  املجل�ص  يقم  مل  واإذا  تلفـيها،  على  ليعمل 

احل�سابات باإخطار الوزارة.

3 - مراجعة امليزانية واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�سهما على جمل�ص الإدارة.

4 - رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.

املــادة ) 21 (

اإذا خل مركز مدقق احل�سابات بال�ستقالة اأو الوفاة اأو لأي �سبب اآخر مينعه من مبا�سرة 

اخت�سا�ساته، يعني جمل�ص الإدارة بدل عنه، ويحدد مكافاأته، على اأن يعر�ص ذلك على اأول 

جمعية عمومية لإقراره اأو لختيار مدقق اآخر.

ل�سدور  �سببا  اخت�سا�ساته  مبا�سرة  فـي  احل�سابات  ملدقق  اجل�سيم  الإهمال  ثبوت  ويعترب 

قرار من املجل�ص با�ستبداله.

املــادة ) 22 (

والتربعات  والهبات  واملنقولة  الثابتة  واملمتلكات  ال�سرتاكــات  فـيهـــا  مبـــا  النـــادي  اأمـــوال 

والو�سايا والإعانات وغريها تعترب ملكا للنادي، ولي�ص للأع�ساء احلق فـيها. 

الف�شــل اخلامــ�س

اجلمعيــة العموميــة

املــادة ) 23 (

وفقا  امل�سددين ل�سرتاكاتهم  العاملني  الأع�ساء  للنادي من  العموميــة  تتكـــون اجلمعيـــة 

للئحـــة املالية، والذيـــن م�ســت على ع�سويتهم العاملة �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية.

املــادة ) 24 (

تخت�ص اجلمعية العمومية العادية مبا ياأتي:

1 - الت�سديق على حم�سر الجتماع ال�سابق.

الن�ساط،  وبرامج  املا�سي  للعام  اأعماله  عن  الإدارة  جمل�ص  تقرير  على  املوافقة   -  2

وخطة العمل للعام املقبل وتقرير مدقق احل�سابات. 
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3 - اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�سروع امليزانية لل�سنة 

املالية املقبلة.

4 - انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز ال�ساغرة.

5 - اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.

6 - حتديد احلد الأق�سى لأجر املدير املتفرغ.

7 - النظر فـي القرتاحات املقدمة من الأع�ســـاء قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة 

بــــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل.

املــادة ) 25 (

جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل عام فـي موعد يحدده جمل�ص 

الإدارة خلل )6( الأ�سهر ال�ستة التالية لنتهاء ال�سنة املالية.

وتوجه الدعوة اإىل الأع�ساء حل�سور الجتماع قبل املوعد املحدد مبدة ل تقل عن )30( 

ثلثني يوما، واإذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز 

ال�ساغرة فـيه، فتوجه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن )45( خم�سة واأربعني 

يوما، ويجب اأن تت�سمن الدعوة فـي هذه احلالة فتح باب الرت�سيح لتلقي الطلبات خلل 

اأيام من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فـيهم �سروط الرت�سيح املو�سحة  )10( ع�سرة 

بهذا النظام مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة للرت�سيح، وبعد غلق باب الرت�سيح يجتمع جمل�ص 

واإخطار  املر�سحني  فـي  اللزمة  ال�سروط  توافر  من  للتحقق  اأ�سبوع  خلل  النادي  اإدارة 

وملن  النادي،  مبقر  ذلك  واإعلن  التايل  اليوم  فـي  عليهم  وملحظاته  باأ�سمائهم  الوزارة 

اأبديت ب�ساأنهم ملحظات التقــدم للــوزارة بالــرد عليها موؤيدا بامل�ستندات خلل )3( ثلثة 

اأيام من تاريخ اإعلن قائمة املر�سحني، وتقوم الوزارة بالبت فـي ذلك، وا�ستبعاد من ل تتوافر 

فـيهم �سروط الرت�سيح، واإخطار النادي بذلك.

ويجب الإعلن عن اجتماع اجلمعية العمومية ب�سحيفة يومية وا�سعة النت�سار بالإ�سافة 

اإىل الإعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي واملنطقة املحيطة به.

ويجوز لكل ع�سو ت�سلم �سورة من الأوراق اخلا�سة بالجتماع من اأمني �سر النادي مقابل 

�سداد الر�سم الذي تبينه اللئحة املالية.  
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املــادة ) 26 (

اجتماع  انعقاد  قبل  بالنادي  الإعلنات  لوحة  فـي  يعر�ص  اأن  الإدارة  جمل�ص  على  يجب 

الأع�ساء  باأ�سماء  نهائيا  ك�سفا  الأقل  على  اأيام  ثمانية   )8( بـــ  العادية  العمومية  اجلمعية 

ال�سندوق، وك�سفا  ال�سر واأمني  اأمني  الذين يحق لهم ح�سور الجتماع، موقعا عليه من 

نهائيا باأ�سماء املر�سحني معتمدا من الوزارة، كما تعر�ص �سورة كاملة من اأوراق الجتماع 

بنود جدول  اأي من  اأو  الأع�ساء  بيانات  اأو  اأ�سماء  فـي  التغيري  يجوز  ول  اأعماله،  وجدول 

الأعمال بعد ذلك.

املــادة ) 27 (

العمومية  اجلمعية  لعقد  الدعوة  اأوراق  من  كاملة  بن�سخة  كتابــة  الوزارة  اإخطـــار  يجـــب 

بنوعيها فـي ذات تاريخ الإعلن عنها.

ويجـــوز للــــوزارة اأن توفــــد عنهـــا مـــن تـــراه حل�ســـور الجتمــاع والإ�سراف على اإجراءاته، 

وله اأن يبدي راأيه فـيما يثار من مناق�سات دون اأن يكون له حق الت�سويت.  

املــادة ) 28 (

يجب على النادي اإبلغ الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية خلل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الجتماع على الأكرث، وللوزارة اإعلن بطلن اأي قرار ي�سدر 

باملخالفة لأحكام القانون اأو اللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له اأو لهذا النظام.

وللنادي اأن يتظلم اإىل الوزير من القرار املذكور خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

اإبلغه به، ويجب بحث هذا التظلم واإخطار النادي بالنتيجة كتابة خلل )60( �ستني يوما 

من تاريخ تقدميه. 

املــادة ) 29 (

ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اإل بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائها، فاإذا 

مل تتوافر هذه الأغلبية، يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر فـي نف�ص اليوم اأو فـي املوعد الذي 

يحدده املجل�ص خلل )15( خم�سة ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ الجتماع الأول.

ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ربع عدد الأع�ساء على الأقل، فاإذا مل تتوافر هذه 

الأغلبية فـي الجتماع الثاين، تقوم الوزارة بتكليف جمل�ص الإدارة مبمار�سة اخت�سا�سات 

اجلمعية العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها.

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

واإذا مل تنعقد اجلمعية العمومية ب�سبب عدم اكتمال العدد القانوين، وكان �سمن جدول 

اأعمالها انتخاب جمل�ص الإدارة، يعني الوزير جمل�ص اإدارة موؤقتا من بني الأع�ساء العاملني 

ملدة ل تزيد على عام، ويفو�ص هذا املجل�ص فـي اخت�سا�سات اجلمعية العمومية حلني عقد 

اأول اجتماع لها لنتخاب جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 30 (

ت�سكل جلنة للإ�سراف على النتخابات وفرز الأ�سوات من بني اأع�ساء اجلمعية العمومية 

النداء على كل  اأن يكون  الوزارة، ويجب  فـي النتخابات وبح�سورمندوب  املر�سحني  غري 

مندوب بال�سم لت�سليمه بطاقة الت�سويت، ولدى الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفاة 

جلميـــع مراكــــز وع�سويـــة جمل�ص الإدارة اأو بها ك�سط اأو اإتلف متعمد اأو اأي اإ�سارة تدل 

على م�سدرها. 

املــادة ) 31 (

من  وكل  اجتماعاتها،  بح�سور  العادية(  وغري  )العادية  العمومية  اجلمعية  ع�سو  يلتزم 

لأحكام  وفقا  املقررة  املالية  الغرامة  بدفع  يلزم  مقبول  �سبب  بغري  احل�سور  عن  يتخلف 

اللئحة املالية للنادي.

وللنادي حرمان الع�سو الذي يتخلف عن ح�سور الجتماع من امل�ساركة فـي بع�ص اأن�سطته.

اأثناء  اجتماعها  يح�سر  اأن  عادية(  غري  اأو  )عادية  العمومية  اجلمعية  لع�سو  يجوز  ول 

مناق�سة اأي مو�سوع يكون له فـيه اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة 

م�سلحة �سخ�سية، كما ل يجوز له الت�سويت اإذا كان مو�سوع القرار اإبرام اتفاق معه اأو رفع 

دعوى عليه اأو اإنهاء اأي نزاع بينه وبني النادي، وذلك فـيما عدا انتخاب جمل�ص الإدارة. 

املــادة ) 32 (

اإذا انعقدت اجلمعية العمومية، وحالت اأ�سباب دون اإمتام جدول الأعمال، اعترب الجتماع 

على  الإدارة،  جمل�ص  اأو  العمومية  اجلمعية  حتدده  اآخر  ملوعد  اجلل�سة  وتوؤجل  م�ستمرا، 

التاأجيل �سحيحة  اتخذت قبل  التي  القرارات  وتعترب  باملوعد اجلديد،  الأع�ساء  يبلغ  اأن 

ونافذة.

ومع مراعاة الأحكام التي ت�سرتط اأغلبية خا�سة، ل يوؤثر فـي �سحة الجتماع اأو �سحة ما ي�سدر 

عنه من قرارات نق�ص عدد الأع�ساء احلا�سرين عن العدد الذي بداأ به الجتماع �سحيحا 

ما مل يقل عددهم وقت الت�سويت عن ربع عدد الأع�ساء الذين بداأ الجتماع بهم. 

-30-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املــادة ) 33 (

تكون قرارات اجلمعية العمومية العادية فـيما عدا النتخابات �سحيحة بالأغلبية املطلقة 

اأما القرارات اخلا�سة بانتخاب جمل�ص الإدارة فـيكون الرتجيح ملن  لأ�سوات احلا�سرين، 

يح�سل على اأكرث عدد من الأ�سوات، واإذا ت�ساوى اثنان اأو اأكرث جترى الإعادة بينهم، فاإذا 

ت�ساوت الأ�سوات مرة اأخرى اأجريت القرعة بينهم لتحديد الع�سو الفائز، واإذا كان عدد 

املر�سحني ملجل�ص الإدارة اأو ل�سغل اأي مركز م�ساويا للعدد املطلوب، يعلن فوزهم بالتزكية 

دون احلاجة اإىل اإجراء النتخابات. 

املــادة ) 34 (

املطلوب  العدد  اأن يثبت فـي ورقة النتخاب  العمومية  يجب على كل ع�سو فـي اجلمعية 

انتخابه من املر�سحني لع�سوية جمل�ص الإدارة، واإل اعترب �سوته باطل. 

املــادة ) 35 (

فـيكون  النتخابات  عدا  فـيما  وعلنيا  ح�سوريا  العمومية  اجلمعيات  فـي  الت�سويت  يكون 

الت�سويت فـيها �سريا، ول جتوز الإنابة فـي ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية اأو فـي الت�سويت.

املــادة ) 36 (

لذلك،  يعد  منوذج  على  منه  موقعا  طلبا  يقدم  اأن  الإدارة  ملجل�ص  ير�سح  فـيمن  ي�سرتط 

وت�سلم هذه الطلبات اإىل اأمني �سر النادي الذي يجب عليه اإر�سال �سورة منها اإىل الوزارة 

فـي ذات الوقت.

وت�سدر الوزارة التعليمات اللزمة للإعداد للجمعيات العمومية واإجراءاتها، وكذا اإجراءات 

الرت�سيح والنتخاب وغريها من الإجراءات التي يجب اتباعها فـي هذه احلالة. 

املــادة ) 37 (

يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي، ويكون ذلك بناء على طلب مقدم 

من ربع عدد الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور اأو من الوزارة مع بيان الغر�ص من الجتماع، 

وعلى جمل�ص الإدارة اأن يقوم باتخاذ الإجراءات اللزمة وعقد الجتماع خلل )15( خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ الطلب، فاإذا مل يقم املجل�ص بدعوة اجلمعية العمومية، فاإنه يجوز 

للوزارة دعوتها على نفقة النادي، وتكون الدعوة وفقا لل�سكل والإجراءات التي ن�ص عليها 

هذا النظام.

باجلمعية  اخلا�سة  الإجراءات  ذات  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  �ساأن  فـي  وت�سري 

العمومية العادية. 
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املــادة ) 38 (

تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية مبا ياأتي:

1 - اإ�سقاط الع�سوية عن كل اأو بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبوافقة ثلثي الأع�ساء 

احلا�سرين.

2 - اإلغاء قرار اأو اأكرث من قرارات جمل�ص الإدارة مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�سرين.

3 - تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين.

4 - دمـــج النـــادي مـــع اأي نـــاد اآخـــر ميــار�ص نف�ص الن�ساط اأو اقرتاح حله وت�سفـيته، 

وذلك مبوافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية الذين لهم حق احل�سور.

ول تنفذ القرارات ال�سادرة عن الجتماع بالن�سبة للبندين )3( و)4( من هذه املادة اإل بعد 

تت�سمن  اأن  وي�سرتط  بها.  اإخطارها  تاريخ  يوما من  الوزارة خلل )30( ثلثني  اعتماد 

قرارات الدمج اأو احلل اإجراءات التنفـيذ.

املــادة ) 39 (

اإذا اأ�سقطـــت اجلمعيـــة العموميـــة غــري العاديـــة الع�سويــة عن بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

ل�سغل  العادية  العمومية  دعوة اجلمعية  اإجراءات  تتخذ  داخلـــه،  بالأغلبـــية  يخـــل  مبـــا ل 

الأماكن ال�ساغرة خلل )15( خم�سة ع�سر يوما.

جلنة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  تعني  كله،  الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اأ�سقطت  واإذا 

موؤقتة من )5( خم�سة اأ�سخا�ص ملدة )3( ثلثة اأ�سهر، تتوىل اإدارة �سوؤون النادي والدعوة 

لنتخاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وفـي احلالتني تكون الع�سوية املكت�سبة للمدة 

الباقية للمجل�ص.

املــادة ) 40 (

اإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية فـي املوعد املحدد لنعقادها، وجب 

على جمل�ص الإدارة اإبلغ الأع�ساء باملوعد اجلديد خلل )30( ثلثني يوما والإعلن عنه 

اأنه ل يجوز باأي حال  اأماكن ظاهرة بالنادي وبالن�سر بو�سائل الإعلم املنا�سبة، على  فـي 

اإجراء اأي تعديل فـي جدول اأعمالها اأو التغيري فـي اأ�سماء وحالة املر�سحني ملجل�ص الإدارة.
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املــادة ) 41 (
اأو احل�ساب اخلتامي، يجب على جمل�ص  امليزانية  العمومية على  توافق  اجلمعية  اإذا مل 

الإدارة دعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنعقاد خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ 

الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اإ�سقاط  فـي  للنظر  وذلك  العاديـــة،  العموميـــة  اجلمعية  اجتماع 

مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين، فاإن �سدر القرار بالإ�سقاط، تقوم اجلمعية العمومية 

اأ�سهر،  ثلثة   )3( ملدة  اأ�سخا�ص  خم�سة   )5( من  موؤقتة  جلنة  بتعيني  اجلل�سة  نف�ص  فـي 

تتوىل اإدارة �سوؤون النـــادي والدعـــوة لنتخــاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وتكون 

الع�سوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�ص الذي مت اإ�سقاطه، وفـي حالة عدم �سدور القرار 

بالإ�سقاط، اعترب ذلك مبثابة اإقرار للميزانية واحل�ساب اخلتامي.

املدة  العادية للنعقاد خلل  العمومية غري  الإدارة بدعوة اجلمعية  واإذا مل يقم جمل�ص 

امل�سار اإليها، تطبق اأحكام املادة )20( من القانون.

املــادة ) 42 (
ل يجوز للجمعية العمومية بنوعيها اأن تنظر فـي غري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال، 

فـيه  اتخذت  اأن  �سبق  مو�سوع  فـي  للنظر  عادية  غري  عمومية  جمعية  عقد  يجوز  ل  كما 

جمعية عمومية غري عادية قرارا اإل بعد م�سي �سنة ميلدية على الأقل من تاريخ �سدور 

اأنها تقت�سي نظر املو�سوع  هذا القرار، ما مل ت�ستجد وقائع جديدة يرى جمل�ص الإدارة 

قبل م�سي مدة ال�سنة.

املــادة ) 43 (
يراأ�ص اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية رئي�ص النادي، اأو نائبه فـي حالة 

اأو عند  اأع�سائها فـي حالة غيابهما  اأو من تختاره اجلمعية العمومية لذلك من بني  غيابه، 

قيام مانع قانوين لهما، ويتوىل اأمني �سر النادي القيام بالأعمال الإدارية والإ�سراف على 

حم�سر اجتماعها، فاإن كان غائبا تختار اجلمعية العمومية من يقوم بعمله من بني اأع�سائها.

الف�شــل ال�شــاد�س
جملــ�س الإدارة
املــادة ) 44 (

يدير �سوؤون النادي جمل�ص اإدارة يتكون من: 

الرئي�ص، ونائب الرئي�ص، واأمني ال�سر، واأمني ال�سندوق، و)5( خم�سة اأع�ساء.

ويتم انتخاب املجل�ص مبعرفة اجلمعية العمومية العادية للنادي من بني اأع�سائها العاملني 

بالقرتاع ال�سري املبا�سر.

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املــادة ) 45 (

مدة جمل�ص الإدارة )4( اأربعة اأعوام من تاريخ انتخابه اأو ت�سكيله. 

املــادة ) 46 (

اأع�سائه طبقا  اأعماله م�سوؤولية كاملة وت�سامنية بني  جمل�ص الإدارة م�سوؤول عن جميع 

لأحكام القانون.

العاملني  وجميع  الأع�ساء  من  ع�سو  كل  يكون  اجلزائية،  بامل�سوؤولية  الإخلل  عدم  ومع 

بالنادي م�سوؤول عن القرارات التي ي�سدرها اأو الت�سرفات التي يقوم بها اإذا كان من �ساأنها 

الإ�سرار مب�سالح النادي اأو باأمواله. 

املــادة ) 47 (

يجب اأن تتوفر فـي املر�سح ملجل�ص الإدارة ال�سروط الآتية: 

اأن يكون من الأع�ساء العاملني، وم�ســى علــى ع�سويتـــه العاملـــة بالنـــادي عـــام   - 1

على الأقل. 

2 - اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة، ومل يحكم عليه بعقوبة نهائية فـي جناية 

اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

3 - األ تقل �سنه عن )25( خم�سة وع�سرين عاما وقت تقدمي طلب الرت�سيح. 

4 - اأن يكون حا�سل على ال�سهادة العامة للتعليم العام على الأقل.

5 - اأن يكون له ن�ساط ريا�سي واجتماعي.

6 - اأن يكون م�سددا ر�سوم ال�سرتاك املقررة وفقا للئحة املالية.

املــادة ) 48 (

يجوز  ول  اآخر،  ناد  اإدارة  جمل�ص  واأي  النادي  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  بني  اجلمع  يجوز  ل 

لأع�ساء جمل�ص الإدارة ال�سرتاك مع ناديهم اأو ناد اآخر فـي املباريات الر�سمية فـي الألعاب 

الفردية اأو اجلماعية اأو التحكيم فـي تلك املباريات، ول يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص 

الإدارة والعمل بالنادي باأجر اأو مكافاأة.

املــادة ) 49 (

يبا�سر جمل�ص الإدارة الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإدارة �سوؤون النادي من جميع النواحي، وتوفـري الفر�ص للأع�ساء لتاأدية ن�ساطهم 

الريا�سي والجتماعي على اأكمل وجه، وتنفـيذ اخلطة املقررة.
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2 - و�سع الأ�س�ص والربامج التي ت�ساعد على النهو�ص بامل�ستوى الفني للفرق الريا�سية 

الريا�سية  اللعبات  احتادات  مباريات  فـي  متثله  التي  املتدرجة  ال�سن  فئات  فـي 

امل�سرتك فـيها فـي حدود ال�سيا�سة العامة التي ي�سعها احتاد اللعبة.

3 - العنايـــة بتنظيــــم ن�ســـاط الأع�ســـاء وتوجيههـــم واإقامـــة امل�سابقـــات بينهـــم، وغري 

ذلك من الأمور التي ت�ساعد على تكوينهم تكوينا �ساحلا فـي النواحي الوطنية 

واخللقية والريا�سية والجتماعية مع العناية بتكوين فرق النا�سئني ملختلف اللعبات. 

4 - البت فـي طلبات الع�سوية.

اجلزاءات طبقا  وتوقيع  اأو �سدهم  الأع�ساء  تقدم من  التي  ال�سكاوى  فـي  البت   -  5

للئحة التي تعد لهذا الغر�ص فـي حدود اأحكام هذا النظام.

6 - و�سع النظم واللوائح اللزمة لتنظيم �سوؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية 

واملالية.

7 - تكويـــن اللـــجان الدائمــــة اأو املوؤقتـــة لبحـــث تنظيـــم �ســـوؤون النادي املتنوعة �سواء 

فـي ذلك  ال�ستعانـــة  النادي، ويجـــوز  اأع�ساء  اأو من بني  املجل�ص  اأع�ساء  من بني 

بخرباء من خارج النادي. 

8 - املوافقة على العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي.

9 - اختيار امل�سرف الذي تودع فـيه اأموال النادي. 

10 - دعوة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، وتنفـيذ قراراتها. 

11 - و�سع التقرير ال�سنوي للأن�سطة املتنوعة للنادي، وعر�سه على اجلمعية العمومية.

12 - اإعداد احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية، وو�سع م�سروع امليزانية املقبلة 

متهيدا لعر�سها على مدقق احل�سابات واجلمعية العمومية. 

13 - بحث القرتاحات التي تقدم من الأع�ساء قبل عر�سها على اجلمعية العمومية.

14 - تعيني وترقية العاملني بالنادي، وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم واجلزاءات 

التاأديبية التي توقع عليهم واإنهاء خدماتهم، وذلك طبقا ملا تبينه اللئحة الداخلية. 

15 - اإعداد القيادات الريا�سية، وتاأهيل املدربني من اأبناء النادي. 

16 - بحث ودرا�سة اأي ا�ستقالت تقدم من اأع�ساء املجل�ص. 
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املــادة ) 50 (

يجتمع جمل�ص الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل �سهر، وتوجه الدعوة من اأمني �سر النادي 

قبل موعد الجتماع باأ�سبوع على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول اأعمال اجلل�سة واملذكرات 

اخلا�سة بها، ول تكون اجتماعات املجل�ص �سحيحة اإل اإذا ح�سرها الأغلبية املطلقة لأع�سائه، 

فاإذا مل تتوافر هذه الأغلبية يوؤجل الجتماع اإىل جل�سة اأخرى تعقد خلل اأ�سبوع من الجتماع 

اأن يذكر  الأول، ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ثلث الأع�ساء على الأقل، على 

ذلك فـي خطاب الدعوة.

وت�سدر قرارات املجل�ص بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، فاإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح 

اجلانب الذي منه الرئي�ص.

ول يجوز باأي حال اأن ي�سدر قرار باأغلبية اأقل من ربع عدد اأع�ساء املجل�ص.  

وتقوم اأمانة �سر النادي باإعداد �سجل لقيــد حما�ســر اجتماعـــات جملـــ�ص الإدارة، ويوقـــع 

على حم�سر كل جل�سة رئي�ص اجلل�سة واأمني ال�سر، ويجوز للوزارة اأن توفد مندوبا عنها 

امل�سلحة  اأن  ترى  معني  مو�سوع  فـي  نظرها  بوجهة  للإدلء  املجل�ص  اجتماعات  حل�سور 

العامة تقت�سي بحثه مع املجل�ص، دون اأن يكون له حق الت�سويت، وتخطر الوزارة ب�سورة 

من حم�سر اجتماع املجل�ص خلل اأ�سبوعني من تاريخ انعقاده.

وللـــوزارة اإعـــلن بطـــلن اأي قـــرار ي�ســـدره جملــ�ص الإدارة يكون خمالفا لأحكام القانون 

اأو هذا النظام اأو نظام النادي ولوائحه. 

املــادة ) 51 (

يجـــوز دعـــوة جملـــ�ص الإدارة لجتـــماع عاجـــل تقت�سيـــه ال�سرورة بناء على طلب الرئي�ص 

اأع�سائه، وفـي هذه احلالة ل تتقيد  اأو ثلث عدد  اأمني ال�سر - بعد موافقة الرئي�ص -  اأو 

الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املبينة فـي املادة ال�سابقة.

املــادة ) 52 (

للوزير فـي حالة خلو مركز اأو اأكرث من مراكز الأع�ساء املنتخبني مبجل�ص الإدارة لأي �سبب من 

الأ�سباب اأن يعني من ي�سغلها، فاإذا زاد عدد املراكز التي خلت على الن�سف حل املجل�ص بقوة القانون 

من تاريخ خلو اآخر مركز مكمل لهذا العدد، وي�ستمر الأع�ساء الباقون من املجل�ص ال�سابق فـي 

اإدارة �ســوؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �سدور قــرار من الوزيــــر بتعيني جمل�ص اإدارة 

جديد، وفـي احلالتني يكون التعيني من بني من تتوفر فـيهم �سروط الع�سوية وفقا لأحكام هذا 

النظام، على اأن يكون ذلك موؤقتا حلني انعقاد اأول جمعية عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد 

املكمل لت�سكيل جمل�ص الإدارة اأو لنتخاب جمل�ص اإدارة جديد بح�سب الأحوال. 
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املــادة ) 53 (

مي�سك النادي �سجـل ملحا�سر اجتماعات جمل�ص الإدارة، ويوقع على حم�ســر كـــل جل�ســـة 

الرئي�ص واأمني ال�سر.

اإدارة النادي بال�سجلت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بها فـي مقر النادي حتت  وحتتفظ 

اإ�سراف اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق، كل فـيما يخ�سه.

ويجـــوز لكـــل عــــ�سو مـــن اأع�ســـاء جملــــ�ص الإدارة الطـــلع عليها، كما يجوز لـه الطلع 

على �سجل حما�سر جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.

واإخطاره  بالنادي،  اخلا�سة  وامل�ستندات  وامللفات  ال�سجلت  جميع  على  الطلع  وللوزارة 

اأ�سبابها خلل )30( ثلثني  مبلحظاتها واملخالفات التي تراها، وذلك لتلفـيها واإزالة 

يوما من تاريخ الإخطار.

الف�شـــل ال�شابــع

املكتــب التنفـيــذي

املــادة ) 54 (

يكون ملجل�ص الإدارة مكتب تنفـيذي يتكون من الرئي�ص اأو نائبه رئي�سا، واأمني ال�سر، واأمني 

ال�سندوق، وع�سوين يختارهما جمل�ص الإدارة من بني اأع�سائه.

املــادة ) 55 (

يبا�سر املكتب التنفـيذي الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإعداد ودرا�سة املو�سوعات التــي تعر�ص علـــى جملـــ�ص الإدارة، واإبـــداء امللحظـــات 

عليها.

2 - متابعة تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة.

3 - بحـــث املو�سوعـــات العاجلـــة، واإ�ســـدار ما يــراه فـي �ساأنها من تو�سيات اأو قرارات 

فـي حدود ما تبينه اللئحة الداخلية للنادي.

4 - اإعداد م�سروع التقرير ال�سنوي عن اأن�سطة النادي.

5 - اقرتاح تعيني وترقية العاملني بالنادي وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم 

تبينه  ملا  طبقا  وذلك  خدماتهم،  واإنهاء  عليهم  توقع  التي  التاأديبية  واجلزاءات 

اللئحة الداخلية للنادي. 

6 - درا�سة ما يحيله اإليه جمل�ص الإدارة من مو�سوعات. 
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املــادة ) 56 (

تنظم اللئحة الداخلية للنادي اإجراءات عقد اجتماعات املكتب التنفـيذي.

وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائه، وت�سدر القرارات باأغلبية 

الأع�ساء احلا�سرين، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع، ول يجوز 

اأن يقل عدد احلا�سرين فـي اأي اجتماع عن )3( ثلثة. 

ويتعني عر�ص تو�سيات اأو قرارات املكتب التنفـيذي على جمل�ص الإدارة فـي اأول اجتماع له، 

ول تعترب تو�سياته اأو قراراته نهائية اإل بعد اعتمادها من املجل�ص.

الف�شــل الثامـــن

اخت�شا�شات الرئي�س - نائب الرئي�س - اأمني ال�شر - اأمني ال�شندوق

املــادة ) 57 (

يبا�سر رئي�ص النادي الخت�سا�سات الآتية: 

1 - رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وجمل�ص الإدارة، واجتماعات 

اللجان املختلفة فـي حالة ح�سوره لها. 

2 - متثيل النادي اأمام الق�ساء ولدى الغري.

موافقة جمل�ص  بعد  وذلك  النادي،  با�سم  تربم  التي  والتفاقيات  العقود  توقيع   -  3

الإدارة عليها.

4 - التوقيع مع اأمني ال�سندوق على اأذون ال�سرف وال�سيكات. 

5 - التوقيع على مكاتبات النادي ذات الطابع الهام.

املــادة ) 58 (

يبا�سر نائب الرئي�ص اخت�سا�سات الرئي�ص فـي حالة غيابه.

املــادة ) 59 (

يبا�سر اأمني ال�سر الخت�سا�سات الآتية: 

الإدارة،  وجمل�ص  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  لعقد  والإعداد  الدعوة  توجيه   -  1

واملكتب التنفـيذي واللجان وحترير املحا�سر اخلا�سة بها وت�سجيلها بال�سجلت 

املعدة لذلك، والتوقيع عليها مع رئي�ص الجتماع.
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2 - و�ســع جــدول اأعمــال الجتماعات واإدراج امل�سائل التي يرى جمل�ص الإدارة اإدراجها 

اأعمال  فـــي جدول  اإدراجهــا  املجلــ�ص  التــي يرى  اأعماله، واملو�سوعــات  فـي جدول 

اجلمعية العمومية.

3 - تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة، واملكتب التنفـيذي. 

4 - الإ�سراف على اأعمال اللجان وامل�ساركة فـي ع�سويتها وتنفـيذ قراراتها والإ�سراف 

على العاملني بالنادي ومتابعتهم. 

5 - رفع تقرير �سنوي اإىل جمل�ص الإدارة عن حالة النادي واأن�سطته املختلفة.

6 - عر�ص طلبات الع�سوية على جمل�ص الإدارة.

7 - حفظ �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سبما يقرره جمل�ص الإدارة.

8 - حفظ امل�ستندات وال�سجلت الإدارية والأختام بعهدته فـي مقر النادي.

9 - اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بال�سرتاك مع اأمني ال�سندوق، ورفعه 

اإىل جمل�ص الإدارة.

�سرورة  الإدارة  جمل�ص  يرى  التي  املكاتبات  عدا  النادي،  مكاتبات  على  التوقيع   -  10

توقيعها من رئي�ص النادي.

11 - الإ�سراف على اأوجه ن�ساط النادي، وتنفـيذ التعليمات ال�سادرة ب�ساأنها.

وفـي حالة تعيني مدير متفرغ للنادي، فاإنه ميار�ص الخت�سا�سات ال�سابقة، وله حق ح�سور 

ال�سر  اأمني  ويحتفظ  معدود،  �سوت  له  يكون  اأن  دون  فـيها  وامل�ساركة  الجتماعات  جميع 

بع�سويته فـي جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 60 (

يبا�سر اأمني ال�سندوق الخت�سا�سات الآتية:

1 - الإ�سراف على حت�سيل اإيرادات واأموال النادي، واإيداعها فـي امل�سرف الذي حتفظ 

فـيه اأمواله. 

2 - تنفــــيذ قـــرارات جمـــل�ص الإدارة واملكتــب التنفـيذي من الناحية املالية، والتحقق 

من مطابقتها لبنود امليزانية واللئحة املالية. 

3 - التوقيع مع الرئي�ص على اأذون ال�سرف وال�سيكات.
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4 - الإ�سراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجلت والدفاتر املالية واملحافظة 

على م�ستندات الإيرادات وامل�سروفات، وهو م�سوؤول عن جميع البيانات احل�سابية 

التي تر�سد فـي الدفاتر.

5 - اإعداد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية، وال�سرتاك مع اأمني ال�سر فـي اإعداد 

م�سروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة وتقدميها اإىل جمل�ص الإدارة.

6 - الإ�سراف على حفظ ال�سجلت والدفاتر املالية وكافة امل�ستندات وكل ما يت�سل  

بالناحية املالية من عهد فـي مقر النادي. 

7 - اعتماد �سرف الأجور وفواتري امل�سرتيات وا�ستهلك الكهرباء واملياه واخلدمات 

على اختلف اأنواعها، ح�سبما هو وارد فـي ميزانية النادي املعتمدة وطبقا للئحة 

املالية. 

8 - اإعداد تقرير ربع �سنوي واآخر �سنوي عن حالة النادي املالية، ورفعهما اإىل جمل�ص 

الإدارة.

الف�شل التا�شع

زوال واإ�ضقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س الإدارة

املــادة ) 61 (

تزول الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية: 

1 - الوفاة.

2 - ال�ستقالة.

3 - اإذا تخلف عن ح�سور)3( ثلث جل�سات عادية متتالية اأو )4( اأربع جل�سات متفرقة 

خلل العام، دون عذر كتابي يقبله املجل�ص، على اأن ي�سدر قرار من جمل�ص الإدارة 

باعتباره م�ستقيل.

املــادة ) 62 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا �سدر �سده حكم نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، اأو قرار 

تاأديبي من جهة حكومية عن خمالفة ثبت اأنها خملة بال�سرف اأو الأمانة.
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2 - اإذا اأ�سقطـــت ع�سويتـــه مــن اإحدى الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي، 

اأو املجال الجتماعي لأ�سباب خملة بال�سرف اأو الأمانة.

3 - اإذا ثبت ارتكابه اأعمال متـ�ص كرامة النادي، اأو ت�سر باأمواله اأو ممتلكاته على نحو 

يجعله غري جدير بع�سويته.

ول ت�سقط ع�سويته فـي هذه احلالة اإل بعد قيام جمل�ص الإدارة ببحثها وعر�سها على اجلمعية 

العمومية غري العادية، ويجب اأن ي�سدر قرارها باأغلبية ثلثي اأع�سائها احلا�سرين.

ول يجوز للع�سو الذي اأ�سقطت ع�سويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�سيح نف�سه مرة اأخرى 

لع�سوية جمل�ص اإدارة هذا النادي اأو اأي ناد اأو اأي هيئة ريا�سية اأخرى اإل اإذا رد اإليه اعتباره، 

اأو زالت اأ�سباب الإ�سقاط.

الف�شـــل العا�شـــر

حل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س موؤقت

املــادة ) 63 (

للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحل جمل�ص الإدارة وتعيني جمل�ص اإدارة موؤقت من بني اأع�ساء 

النادي العاملني ملدة عام، وذلك فـي احلالتني الآتيتني:

1 - عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية اأو غري العادية خلل )3( ثلثة 

اأ�سهر من تاريخ �سدورها.

2 - ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�سيمة. 

ول يجوز اإ�سدار قرار احلل اإل بعد اإخطار جمل�ص الإدارة بكتاب م�سجل باملخالفات املن�سوبة 

باإزالة  اأن يقوم جمل�ص الإدارة  اإليه وانق�ساء )30( ثلثني يوما من تاريخ الإخطار دون 

اأ�سباب املخالفات ما مل يكن لديه مربرات تقبلها الوزارة. 

تاريخ  من  �سهر  خلل  الر�سمية  اجلريدة  فـي  الإدارة  جمل�ص  حل  قرار  ين�سر  اأن  ويجب 

�سدوره. وملجل�ص الإدارة ولكل ع�سو فـيه التظلم اإىل الوزير من هذا القرار خلل )15( 

بالنتيجة  املتظلم  واإخطار  التظلم  هذا  بحث  ويجب  ن�سره،  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة 

خلل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدمي التظلم، ويعترب فوات ميعاد )60( الـ�ستني يوما 

امل�سار اإليه دون رد مبثابة رف�ص �سمني للتظلم.
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املــادة ) 64 (

على جمل�ص الإدارة الذي �سدر قرار بحله والعاملني القائمني بالعمل اأن يبادروا بت�سليم 

النادي و�سجلتـــه وم�ستنداتـــه وموجوداتـــه، ول يخل ذلك  اأمــوال  املوؤقت جميع  املجل�ص 

مب�سوؤوليتهم الت�سامنية وال�سخ�سية املن�سو�ص عليها فـي املادة )29( من القانون.

املــادة ) 65 (

يتوىل املجل�ص املوؤقت كافة اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة، ويلتزم باإزالة اأ�سباب املخالفات التي 

قبل  للنعقاد  العادية  العمومية  اجلمعية  يدعو  اأن  وعليه  ال�سابق،  املجل�ص  حل  اإىل  اأدت 

انتهـــاء مدتـــه لنتخــاب جملــ�ص اإدارة جديد، كما يعر�ص عليها تقريرا مف�سل عن حالة 

النادي، وما قام به من اأعمال خلل فرتة تعيينه.

الف�شــل احلــادي ع�شــر

حــل النــادي اأو دجمــه

املــادة ) 66 (

يجوز حل النادي اأو دجمه فـي ناد اآخر، بقرار م�سبب من الوزير فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا ثبت عجزه عن حتقيق الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

2 - اإذا ت�سرف فـي اأمواله فـي غري الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

3 - اإذا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.

4 - اإذا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون اأو خالف النظام العام اأو الآداب العامة.

ويبلغ قرار احلل اأو الدمج بالطرق الر�سمية.

ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من هذا القرار على النحو الوارد فـي املادة )34( من القانون.

املــادة ) 67 (

ين�سر قرار حل النادي اأو دجمه فـي اجلريدة الر�سمية، ويحظر على جمل�ص اإدارته وكذلك 

العاملني به موا�سلة اأعمالهم اأو الت�سرف فـي اأمواله فور �سدور القرار.

ويحظر على كل من تثبت م�سوؤوليته من اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن وقوع املخالفات التي 

دعت اإىل حل النادي تر�سيح نف�سه لع�سوية جمل�ص اإدارة اأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

الريا�سي ملدة )5( خم�سة اأعوام من تاريخ �سدور قرار احلل.

-42-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املــادة ) 68 (

تعني الوزارة م�سفـيا باأجر للنادي بعد قرار حله اأو دجمه، ويجب على القائمني على اإدارته 

ذلك،  منهم  طلب  متى  به  اخلا�سة  وال�سجلت  امل�ستندات  جميع  امل�سفـي  بت�سليم  املبادرة 

وميتنع عليهم وامل�سرف املودع لديه اأمواله، واملدينني له الت�سرف فـي اأي �ساأن من �سوؤون 

اأو فـي اأي حق من حقوقه املالية اإل مبوافقة كتابية من امل�سفـي. 

وي�سدر الوزير قرارا بتوجيه اأموال النادي املنحل اإىل اأي ناد اآخر، وفـي حالة الدمج ت�سلم 

الأموال املتبقية للنادي الذي اأدمج فـيه.

الف�شــل الثانــي ع�شــر

تنظيــم اأعمــال النــادي

املــادة ) 69 (

والفنية،  واملالية  الإدارية  النادي  اأعمال  لتنظيم  لوائح  يراه من  ما  الإدارة  ي�سع جمل�ص 

وعلى الأخ�ص اللوائح الآتية:

  اأول: الالئحة الداخلية:
فتحه  ومواعيد  واأهدافه  النادي  اأغرا�ص  لتحقيق  التنفـيذية  الو�سائل  تت�سمن 

والإجراءات  والقواعد  النظم  وبيان  وملعبه،  مرافقه  ا�ستخدام  وتنظيم  وغلقه، 

التي تتبع فـي ح�سور الزوار، وفـي اجتماعـــات اجلمعيـــة العموميـــة وجمل�ص الإدارة 

وطريقـــة الت�سويت وفــرز الأ�سوات، كما تت�سمن تنظيم �سجلت النادي ودفاتره 

وكل ما يتبع ب�ساأن املحفوظات الفنية والإدارية، وقواعد توظيف العاملني وتاأديبهم، 

وغري ذلك من القواعد والنظم والإجراءات اللزمة حل�سن �سري العمل بالنادي.

ثانيا: الالئحة املالية:
النادي  املدرجة مبيزانية  العتمادات  الإيــرادات و�سرف  نظـــام حت�ســـيل  تت�ســـمن 

وتوزيع بـنود ال�سرف وفتح العتمادات امل�ستندية خلل العام، وال�سلف امل�ستدمية 

ال�سنوي،  واجلرد  املخازن  ونظام  امل�سرتيات  فـي  تتبع  التي  والإجـــراءات  واملوؤقتة 

املالية  وكذلك كل التنظيمات التي تتعلق بال�سجلت احل�سابية وحفظ امل�ستندات 

اأنواع  من  نوع  لكل  ال�سرتاك  فئات  وحتديد  امليزانية  م�ســـروع  اعتمـــاد  وطريقــــة 

الع�سوية وطريقة حت�سيلها والإجراءات التي تتبع فـي ذلك، واأحوال الإعفاء من ال�سرتاك 

اأو اأي ر�سوم اأخرى، وغري ذلك من املو�سوعات املالية املتعلقة بالنادي.
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ثالثـا: لئحة الن�ضاط الريا�ضي والثقافـي والجتماعي:
تت�سمن تنظيم الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي ب�سوره املتنوعة فـي حدود 

ال�سيا�سة العامة للدولة. 

كما تت�سمن اإجراءات تعيـني امل�سرفـني علـى الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي 

بالنادي، وحتديد اخت�سا�ساتهم، وال�سروط التي يجب اأن تتوافر فـيهم فـي حدود 

وتنظيم  املخت�سـة،  الريا�سيـة  اللعبات  واحتادات  الوزارة  ت�سعها  التي  القواعد 

العلقة بينهم وبني جمل�ص الإدارة. 

رابعـا: الالئحة ال�شحية: 
علجهم  وطريقة  اللعبني  على  ال�سحي  بالإ�سراف  اخلا�سة  القواعد  تت�سمن 

مما يتعر�سون له من اإ�سابات، ومكافحة تناول املن�سطات، وغري ذلك من الأمور 

ال�سحية الأخرى.

كما تت�سمن الأ�س�ص والقواعد التي يتبعها النادي فـي �ساأن ال�سرتاطات ال�سحية 

املتعلقة مبرافقه وخا�سة الأماكن املخ�س�سة للطهي واإعداد املاأكولت التي تقدم به، 

وذلك مبراعـــاة ال�سرتاطـــات ال�سحـــية والقواعـــد التـــي ت�سعهـــا اجلهـــات املعنيـــة 

فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) 70 (

يعمل باللوائح التي ي�سعها النادي من تاريخ موافقة جمل�ص الإدارة عليها، وي�سري ذلك 

على اأي تعديل على هذه اللوائح.

وتر�سل ن�سخة من هذه اللوائح اإىل الوزارة. 

الف�شــل الثالــث ع�شــر

ال�شكاوى واجلزاءات الإدارية

املــادة ) 71 (

يقدم اأع�ساء النادي ما لديهم من �سكاوى اإىل اأمني �سر النادي، وعليه اأن يقوم بتحقيقها 

بعد �سماع اأقوال ال�ساكي، وعر�ص نتيجة التحقيق على جمل�ص الإدارة للبت فـيها واإبلغ 

ال�ساكي بنتيجة الت�سرف فـي �سكواه، وذلك خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ تقدميها. 

ويجوز لل�ساكي اأن يطلب فـي التحقيق من اأمني ال�سر ال�سماح له باحل�سور اأمام جمل�ص 

الإدارة لإبداء وجهة نظره فـي ال�سكوى.
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املــادة ) 72 (

اأو قرارات جمل�ص  النادي  لوائح  اأو  النظام  اأو هذا  القانون  اأحكام  النادي  اإذا خالف ع�سو 

الإدارة، اأو وقع منه ما مي�ص �سمعة النادي اأو �سمعته، �سواء كان ذلك داخل النادي اأو خارجه، 

جاز توقيع اأحد اجلزاءات الآتية: 

1 - لفت النظر.

2 - الإنذار.

3 - الإيقاف عن مزاولة الن�ساط ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

4 - اإيقاف الع�سو موؤقتا اأو احلرمان من دخول النادي ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

5 - اإ�سقاط الع�سوية.

املــادة ) 73 (

ت�ســـدر قـــرارات جملــ�ص الإدارة بتوقيع اجلزاءات الأربعة الأوىل املبينة فـي املادة ال�سابقة 

بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، اأما اإ�سقاط الع�سوية فـي�سرتط فـي توقيعها موافقة 

ثلثة اأرباع اأع�ساء جمل�ص الإدارة على الأقل، واإذا ما احتاج الأمر اإىل بع�ص الوقت لإمتام 

التحقيـــق مـــع الع�ســـو، يجـــوز ملجلـــ�ص الإدارة اأن يتخذ قرارا باإيقافه كاإجراء احتياطي على 

األ تتجـــاوز مـــدة هـــذا الإيقـــاف الحتياطــــي اأ�سبوعـــني، وميكــــن اأن جتدد املدة ملرة واحدة 

فـي حالة امتناع الع�سو عن الإدلء باأقواله بعد اتخاذ اإجراءات ا�ستدعائه طبقا لهذا النظام. 

املــادة ) 74 (

ل يجوز توقيع اأي جزاء من اجلزاءات الواردة فـي املادة )72( اإل بعد �سماع اأقوال الع�سو 

املخالف وحتقيق دفاعه، ويتم اإخطار الع�سو حل�سور التحقيق بخطاب م�سجل قبل موعد 

اجلل�سة املحددة باأ�سبوع على الأقل، وفـي حالة ثبوت امتناعه عن احل�سور ي�سدر القرار 

فـي �ساأنه غيابيا.

واإذا �سدر القرار بتوقيع جزاء على الع�سو، يجوز له التظلم ملجل�ص الإدارة من هذا القرار 

بخطاب م�سجل خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره به، وملجل�ص الإدارة البت 

الع�سو  واإخطار  تاريخ تقدميه،  التظلم خلل مدة ل جتاوز )30( ثلثني يوما من  فـي 

بالنتيجة.

كما يجوز للع�سو التظلم اإىل الوزارة من قرار جمل�ص الإدارة للبت فـي تظلمه.
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املــادة ) 75 (

اإعادة  الإدارة  يلتم�ص من جمل�ص  اأن  باإ�سقاط ع�سويته  قرار  ال�سادر �سده  للع�سو  يجوز 

النظر فـي اأمره بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور القرار.

الف�شــل الرابــع ع�شــر

اأحكــام عامــة

املــادة ) 76 (

بتعاونـه  وذلك  عامة،  ب�سفة  واملجتمع  اأع�سائه  خدمة  على  النادي  اإدارة  جمل�ص  يعمل 

وت�سامنـه مـع الهيئات املعنية بال�سوؤون الريا�سية والثقافـية والجتماعية فـي حدود ال�سيا�سة 

العامة للدولة والتخطيط الذي ت�سعه الوزارة.

املــادة ) 77 (

الت�سلية  و�سائل  فـيه  تتوافر  النادي  اأع�ساء  لأ�سر  خا�ص  مكان  اإعداد  على  النادي  يعمل 

والراحة لهم من كافة النواحي. 

املــادة ) 78 (

اأع�ساء النادي م�سوؤولون عما يقع منهم اأو من اأبنائهم اأو مرافقيهم من تلفـيات لأمـلك 

النادي وحمتوياتـه، ويلتزمون بدفع التعوي�سات املادية التي يحددها جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 79 (

ل يجوز اإ�سراك اأي لعب فـي اأي ن�ساط ريا�سي اإل بعد التاأكد من �سلمة �سحته، ويجب 

النادي ملفا  عام، ومي�سك  الأقل كل  واحدة على  الطبية مرة  اللعب  التحقق من حالة 

طبيا لكل لعب.

املــادة ) 80 (

ل يجوز للنادي اإقامة اأي مباريات اأو اأن�سطة مع الفرق الأجنبية �سواء داخل �سلطنة عمان 

اأو خارجها اإل بعد احل�سول على اإذن من احتاد اللعبة املخت�ص وموافقة كتابية من الوزارة، 

خارج  مقرها  هيئات  اأو  اأ�سخا�ص  من  م�ساعدات  اأو  اأموال  يتلقى  اأن  للنادي  يجوز  ل  كما 

�سلطنة عمان اأو اأن يدفع �سيئا من اأمواله لهذه الأ�سخا�ص اأو اجلهات اإل مبوافقة كتابية 

من الوزارة.
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املــادة ) 81 (

ل يجوز للنادي اأن يقوم باإن�ساء مبان اأو �سالت اأو قاعات اأو ملعب اأو اأي من�ساآت اأخرى 

جديدة اأو ا�ستكمال اإن�سائها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.

املــادة ) 82 (

والحتادات  للهيئات  العمومية  اجلمعيات  ح�سور  عن  يتخلف  األ  النـــادي  علـــى  يتعيـــن 

اإليهــا، ويختار جمل�ص الإدارة من ميثل النادي فـي هذه الجتماعات  الريا�سيـــة املن�ســـم 

اأع�ساء النادي الذين تتوافر فـيهـــم ال�ســـروط الواردة فـي نظم هذه الهيئات، ويجب  من 

على املنـــدوب اأن يقدم تقريــرا اإىل جمل�ص الإدارة مبا دار فـي هذه الجتماعات، كما يجب 

اأن يت�سمـــن تقرير جملــ�ص الإدارة ال�سنوي املقدم اإىل اجلمعية العمومية للنادي ملخ�سا 

ملا جاء فـي هذه التقارير، ووجهة نظر املجل�ص فـيها.

املــادة ) 83 (

ل يجوز للأع�ساء مزاولة األعاب القمار اأيا كان نوعها، كما ل يجوز اإدخال اأو بيع اأو تقدمي 

اأي م�سروبات روحية فـي مقر النادي. 

املــادة ) 84 (

النادي  اإىل ما يقع منهم من خمالفات لنظام  اأن يوجه نظر الأع�ساء  النادي  لأمني �سر 

ولوائحه وقرارات جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 85 (

ل يجوز لأع�ساء النادي اأن يوجهوا اأي لوم اأو توبيخ اإىل اأي من العاملني فـي النادي، ولهم 

فـي عملهم  اإهمال  اأو  اأخطاء  العاملني من  �سكوى كتابية عما يقع من هوؤلء  اأن يقدموا 

ال�ساكي بنتيجة  الع�سو  باإخطار  اأن يقوم  ال�سر  اأمني  النادي لبحثها، وعلى  اأمني �سر  اإىل 

الت�سرف فـي هذه ال�سكوى خلل اأ�سبوعني من تاريخ تقدميها، ويجوز للع�سو اأن يطلب 

رفع الأمر اإىل جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 86 (

الإدارية  اأعماله  لتنظيم  اللزمة  وال�سجلت  الدفاتر  بجانب  النادي  يحتفظ  اأن  يجب 

والثقافـي والجتماعي،  الريا�سي  ن�ساطه  لبيان وتنظيم  اأخرى  ودفاتر  ب�سجلت  واملالية 

وعلى الأخ�ص ال�سجلت الآتية: 
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1 - �سجل قيد اللعبني:

وال�سحيـة  الجتماعيـة  وحالته  و�سنه  منهم  كل  وعمل  اللعبني  اأ�سماء  ويت�سمن 

وملحظات امل�سوؤولني على ن�ساطه الريا�سي والثقافـي والجتماعي. 

2 - �سجل قيد الن�ساط:  

واأ�سماء من مثلوا  ونتائجها  والودية  الر�سمية  وامل�سابقات  املباريات  بيان  ويت�سمن 

النادي فـي كل منها وملحظات امل�سوؤولني عليها.

3 - �سجل التدريب: 

ويت�سمـــن اأ�سمـــاء املدربـــني ومواعيـــد التدريـــب للفــرق املختلفة اأو الأفراد، ومدى 

مواظبتهم وملحظات املدربني عليهم.

ويوقع على كل هذه ال�سجلت دوريا مع اإثبات التاريخ من كل من اأمني ال�سر واإداري اللعبة 

ورئي�ص جلنة الن�ساط الريا�سي. 

املــادة ) 87 (

يكون للنادي �سجل خا�ص تقيد فـيه اأ�سماء الزائرين، كما يجب اأن يكون لكل ع�سو �سورة 

�سخ�سية حتفظ لدى اإدارة النادي.

املــادة ) 88 (

تطبــــق اأحكـــام القانـــون والنظـــام الأ�سا�ســـي للأنديـــة الريا�سيـــة ال�سادر بالقرار الوزاري 

اأو فـيما مل تت�سمنه الن�سو�ص الواردة  2008/124 فـيـــما لـــم يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص  رقـــم 

فـي هذا النظام. 
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قـــرار وزاري

رقــم 2022/216

باإ�سهار نادي اإزكي الريا�سي واعتماد نظامه الأ�سا�سي

ا�ستنــادا اإلــى قانــون الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2007/81،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/87 باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد 

اخـتـ�سـا�سـاتهـــا واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل النظام الأ�سا�سي للأندية الريا�سية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم 2008/124،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�سهر نادي اإزكي الريا�سي. 

املــادة الثانيــــة

يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي اإزكي الريا�سي.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 10 / 2 / 1444هـ

املوافـــــق:   7 / 9 / 2022م
ذي يــزن بن هيثـــم اآل �سعيــد
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب
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النظام الأ�ضا�ضي لنادي اإزكي الريا�ضي

الف�ضــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

1 - الـــــــــــــــــوزارة: وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.
2 - الوزيــــــــــــــــــر: وزيـر الثقافة والريا�سة وال�سباب.

 3 - القانـــــــــــــــون: قانــون الهيئــات اخلا�ســة العاملة فـي املجال الريا�ســـي ال�ســـادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/81.

4 - النظـــــــــــــــــام: النظام الأ�سا�سي لنادي اإزكي الريا�سي.
5 - النـــــــــــــــــادي: نادي اإزكي الريا�سي.

6 - جمل�س الإدارة: جمل�ص اإدارة نادي اإزكي الريا�سي.
الف�ضـــل الثانــي

تاأ�ضي�س النادي - واإ�ضهاره - واأهدافه

املــادة ) 2 (

نـــادي اإزكــي الريا�ســي تاأ�س�ص عام 2022م، ومقــره الرئي�ســي ولية اإزكي، وقـــد اأ�سهــر/ اأعيد 

اإ�سهاره حتت رقــــم 216 بتاريـــخ 2022/9/7م طبقــا للقانــون، ويعترب من الهيئات اخلا�سة 

ذات النفع العام، ويتمتع بال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة.

املــادة ) 3 (

يهدف النادي اإىل حتقيق الآتي:

1 - ن�سر وممار�سة الريا�سة والرتبية البدنية وبث روحها ال�سليمة بني الأع�ساء.

2 - امل�ساهمة فـي تن�سئة الن�صء وال�سباب تن�سئة ريا�سية وثقافـية واجتماعية متوازنة، 

لتحقيق  وتاأهيلهم  ورعايتهم  مواهبهم،  واكت�ساف  ومهاراتهم،  قدراتهم  وتنمية 

التفوق فـي املجال الريا�سي.
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3 - تهيئة الو�سائل وتي�سري ال�سبل الكفـيلة ب�سغل اأوقات فراغ الأع�ساء مبا يعود عليهم 

بالنفع والفائدة بدنيا وثقافـيا واجتماعيا و�سحيا.

4 - تكوين فرق بالنادي فـي املجالت الريا�سية.

5 - العمل على تدريب الأع�ساء على اأ�ساليب الإدارة، وممار�سة امل�سوؤوليات امل�سرتكة 

واجلماعية فـي املجال الريا�سي والثقافـي والجتماعي.

6 - توفـري ال�سبل ل�سمان م�ساركة املراأة فـي الربامج الريا�سية مبا يتنا�سب واحتياجاتها. 

7 - العمل على تنظيم الأن�سطة الريا�سية اخلا�سة باملناف�سات بالتن�سيق مع احتادات 

اللعبات الريا�سية فـي �سلطنة عمان.

8 - اإتاحة الفر�سة للأع�ساء ملمار�سة الريا�سة، واكت�ساب املهارات اخلا�سة بالتكنولوجيا 

احلديثة املرتبطة بالن�ساط الريا�سي ب�سورة خا�سة.

9 - تنظيم الأن�سطة املختلفة بالنادي، واإعداد ال�سجلت اللزمة لذلك اإداريا وماليا 

وفنيا.

10 - تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للريا�سة فـي �سلطنة عمان، والعمل فـي اإطارها، واللتزام 

بالتخطيط الذي ت�سعه الوزارة فـي هذا ال�ساأن.

الف�ســل الثالــث

الع�سويـــة

املــادة ) 4 (

اأنواع الع�سوية و�سروطها: 

اأول: الع�سو العامل: 
هـــو الذي يقـــرر جملـــ�ص الإدارة قبوله ع�سوا عامل فـي النادي، ويتمتع بكافة حقوق 

هذه الع�سوية، ويتحمل جميع اللتزامات املرتتبة على ذلك، وي�سرتط فـيه الآتي:

1 - األ تقل �سنه عن )18( ثمانية ع�سر عاما عند تقدمي طلب الع�سوية.

2 - األ يكون حمروما من حقوقه املدنية.

3 - اأن يـــكون حممـــود ال�ســـرية ح�ســـن ال�سمعــــة ولـــم يحكـــم عليه بعقوبة نهائية 

فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
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4 - األ يكـــون قـــد �سبـــق اأن اأ�سقــطت عنه الع�سوية من اإحدى الهيئات الريا�سية، 

اأو الجتماعية، ما مل يكن قد زال عنه �سبب الإ�سقاط.

5 - اأن ي�سدد الر�سوم املقررة لهذه الع�سوية وفقا للئحة املالية.

ثانيــــا: الع�سو التابع: 

هــو الع�ســـو الـذي يكــون ا�سرتاكــه تابعــا للع�ســو العامـــل، وتنحــ�ســر ع�سويتــه فـي:

1 - زوج اأو زوجة الع�سو العامل.

2 - اأبناء الع�سو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن )18( ثمانية ع�سر عاما، 

واأقاربه من الدرجة الأوىل.

ثالثـــــا: الع�ســـو املنت�ســـب: 

بالنادي ل�ستيفائه كافة  الإدارة قبوله ع�سوا منت�سبا  يقـــرر جملـــ�ص  الذي  هــو 

�سروط الع�سوية العامـــلة عـــدا �سرط ال�سن، وينتقل اإىل الع�سوية العاملة فور 

بلوغه )18( ثمانية ع�سر عامــا، وي�سدد عنها ا�سرتاك الع�سو العامل دون �سداد 

ر�سم جديد لللتحاق.

رابعــــا: الع�سوية اجلماعية: 

هي التي يقرر جمل�ص الإدارة منحها جلهات تقع فـي نطاق النادي بهدف ال�ستفادة 

من اإمكاناته ومرافقه وخدماته، ب�سرط:

1 - اأن تتوىل اجلهة نف�سها التن�سيق مع اإدارة النادي فـي ممار�سة اأع�سائها للن�ساط.

2 - اأن تقوم اجلهة ب�سداد ر�سوم ال�سرتاك م�سبقا عن جميع الأع�ساء.

خام�سا: الع�سو الفخري: 

اأو الع�سوية الفخرية،  النـــادي منحـــه الرئا�ســة  اإدارة  الـــذي يقـــرر جملــ�ص  هـــو 

ملا اأداه مـــن خدمــات عامة متميزة للنادي اأو لأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

اأعوام قابلة للتجديد، ول ي�سدد  اأربعة  اأو املجتمع، وتكون مدتها )4(  الريا�سي 

عنهـــا اأي ر�ســـوم اأو ا�سرتاكـــات، ويحــق لهــذا الع�سو ال�ستفادة من جميع مرافق 

واأن�سطة النادي، وهي ع�سوية �سخ�سية ل متتد اآثارها لغري الع�سو.

ول متنح هذه الع�سوية لغري العمانيني اإل بعد موافقة الوزارة. 
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�ساد�سـا: الع�سو الريا�سي: 
تر�سيـــح  علـــى  بناء  ال�سفة  بهذه  قبوله  الإدارة  جمل�ص  يقرر  الذي  الع�سو  هو 

جلنـــة الن�ســـاط الريا�ســـي اأو اإداري اللعـــبة بالنــادي وذلك لتميزه فـي هذه اللعبة 

وا�ستفادة النادي منه كلعب.

ول ي�سدد عن هذه الع�سوية اأي ر�سوم ا�سرتاك.

املــادة ) 5 (

ل يجـــوز التغيـــري مـــن اأحـــد اأنـــواع الع�سويـــة اإلـــى اأي نوع اآخر اإل بقرار من جمل�ص الإدارة، 

مع التزام الع�سو ب�سداد ر�سم ال�سرتاك املقرر لنوع الع�سوية اجلديدة، وا�ستيفائه ل�سروطها.

اإجــراءات الع�سويــة

املــادة ) 6 (

يقدم طلب الع�سوية اإىل اإدارة النادي على النموذج املخ�س�ص لذلك مقابل اإي�سال موؤرخ 

وموقع من اأمني ال�سندوق اأو املدير الإداري، وتدرج اأ�سماء طالبي اللتحاق بح�سب تواريخ 

�سروط  ا�ستيفاء  من  التاأكد  مع  احلاجة،  عند  اإليه  للرجوع  خا�ص  �سجل  فـي  طلباتهم 

الع�سوية، ويعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأع�ساء 

فـي اإبداء ملحظاته.

املــادة ) 7 (

تعـــر�ص طلـــبات الع�سويـــة علــى جمل�ص الإدارة م�سحوبة مبا يكون قد قدم عنها من ملحظات 

الإدارة خلل  الطلب بقرار جمل�ص  الأع�ساء، ويخطر مقدم  اأو  النـــادي  اإدارة  مـــن  �ســـواء 

الر�سوم  �سداد  الطلب  مقدم  على  يجب  القبول  حالة  وفـي  �سدوره،  تاريخ  من  اأ�سبوعني 

وال�سرتاكات املقررة، وملجل�ص الإدارة احلق فـي رف�ص اأي طلب اأو تاأجيله مع اإخطار مقدم 

الطلب بذلك، ويجب اأن يكون الرف�ص م�سببا، ويجوز ملن رف�ص طلبه اأن يتظلم للوزارة 

بالنتيجة  واإخطاره  التظلم  بحث  ويجب  بالرف�ص،  اإخطاره  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خلل 

خلل )30( ثلثني يوما.

املــادة ) 8 (

واجبات الأع�ساء وحقوقهم:

     يلتزم ع�سو النادي بالواجبات الآتية:

1 - احرتام النظام الأ�سا�سي للنادي ولوائحه.
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2 - املحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.

امل�سوؤولني  العمومية وتوجيهات  الإدارة، واجلمعية  3 - اللتزام بقرارات جمل�ص 

بالنادي.

4 - الوفاء باللتزامات املالية املقررة.

5 - احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلق الريا�سية.

     ويتمتع ع�سو النادي باحلقوق الآتية:

1 - دخول النادي فـي املواعيد املقررة.

2 - ا�ستعمال مرافق النادي وملعبه ومزاولة الأن�سطة املتنوعة.

3 - تقدمي اأي �سكوى اأو ملحظات عن اأي خمالفة لنظام النادي اأو لوائحه اأو غري ذلك 

لأمني �سر النادي.

ا�سرتاكــات الع�سويــة

املــادة ) 9 (

اأنواع  يتعني على كل ع�سو اأن يدفع الر�سوم وال�سرتاكات ح�سب الفئات املقررة لكل نوع من 

الع�سوية، وحتدد اللئحة املالية هذه الر�سوم وال�سرتاكات وطريقة حت�سيلها والإجراءات 

التي تتبع فـي ذلك واأحوال الإعفاء منها والفئات التي يتقرر اإعفاوؤها. وعلى اإدارة النادي 

م�سل�سلة  باأرقام  وال�سرتاكات  الع�سوية  اأنواع  من  نوع  كل  لقيد  خا�سة  �سجلت  اإعداد 

تت�سمن ا�سم الع�سو وبياناته ورقم وتاريخ قرار جمل�ص الإدارة بقبول ع�سويته، مع توقيع 

كل من اأمني �سر النادي واأمني ال�سندوق على هذه البيانات واملعلومات، وتختم كل �سفحة 

بخامت النادي.

اإ�ضقــاط الع�ضويــة

املــادة ) 10 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو النادي فـي احلالت الآتية:

1 - اإذا فقد �سرطا من �سروط الع�سوية.

الع�سو  اإخطار  ب�سرط  اأعوام متتالية،  ال�سرتاك )3( ثلثة  �سداد  تاأخر عن  اإذا   -  2

ب�سرورة ال�سداد واإل �سقطت ع�سويته. 

3 - اإذا توافر فـي �ساأنه البند )5( من املادة )72( من هذا النظام. 
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وفـي جميع هذه الأحوال، يجب عــر�ص الأمـــر علــى جمل�ص الإدارة لإ�سدار قرار اإ�سقــاط 

تاريخ  العـــ�سو كتابــــة بذلك خـــلل )15( خمــ�سة ع�سر يوما من  اإخطـــار  مـــع  الع�سويـــة، 

�سدور القرار.

املــادة ) 11 (

ب�سبب  اأ�سقطت ع�سويته  الذي  الع�سو  اإىل  الع�سوية  اإعادة  يقرر  اأن  الإدارة  يجوز ملجل�ص 

املالية،  اللئحة  املتاأخرة عليه وفقا لأحكام  املبالغ  اأدى جميع  اإذا  ال�سرتاكات  �سداد  عدم 

وي�سرتط اأن يكون عدم ال�سداد لعذر قهري.

املــادة ) 12 (

ل يجوز للع�سو الذي �سقطت ع�سويته لأي �سبب من الأ�سباب اأو لورثته ا�سرتداد اأي ر�سوم 

اأو ا�سرتاكات اأو تربعات اأو هبات كان قد قدمها للنادي اأثناء ع�سويته. 

الف�ســل الرابــع

ماليــة النــادي

املــادة ) 13 (

تبداأ ال�سنة املالية للنادي فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من كل عام، على اأن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل له فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لل�سنة التي يبداأ فـيها ن�ساطه.

املــادة ) 14 (

تتكون املوارد املالية للنادي من:

1 - الر�سوم وال�سرتاكات املقررة ح�سبما تبينها اللئحة املالية.

2 - اإيرادات املباريات الريا�سية والأن�سطة والدعاية والإعلن واحلفلت التي توافق 

عليها الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها فـي هذا ال�ساأن.

3 - الإعانات احلكومية.

4 - عائدات اأمواله وم�سروعاته ال�ستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

5 - التربعات والهبات والو�سايا بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة. 

6 - الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة على قبولها.
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املــادة ) 15 (

علـــى النـــادي اأن يـــودع اأموالـــه النقديـــة فــــي ح�ســـاب با�سمـــه لـــدى اأحد امل�سارف املعتمدة 

فـي �سلطنة عمان، ول يجوز تغيري امل�سرف اأو احل�ساب اإل بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.

املــادة ) 16 (

الأموال  فائ�ص هذه  ي�ستغل  اأن  وله  اأغرا�سه،  يحــقق  فـيمـــا  اأموالـــه  اإنفـــاق  النـــادي  علـــى 

فـي اأعمال حمققة الربح ل�سمان مورد ثابت، عــلى األ يوؤثر ذلك فـي قدرته على ممار�سة 

ن�ساطه الأ�سا�سي، ويتعني احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.

املــادة ) 17 (

للنـــادي اأن يقـــوم بطلــب القـرو�ص والت�سهيلت املالية التي تلزم لإقامة اأو �سيانة من�ساآته 

اأو تغطية ا�ستثماراته العقارية واخلدمية طويلة الأجل، وذلك مبوافقة الوزارة.

كما له اأن يقوم باقرتا�ص ق�سري الأجل للأمور التي يحتاج اإليها لت�سيري اأموره اليومية.

ول يجوز للنادي باأي حال من الأحوال الدخول فـي مراهنات اأو م�ساربات مالية.    

املــادة ) 18 (

بغري  اأو  مبقابل  ح�سورها  يكون  حفلت  واإقامة  اجلمهور،  من  املال  جمع  للنادي  يجوز 

مقابل، وذلك بعد موافقة الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها.

املــادة ) 19 (

على النادي اإعداد ميزانيته ال�سنوية وح�سابه اخلتامي طبقا للأ�سول املحا�سبية املقررة. 

املالية من كل عام قرارا بتحديد  ال�سنة  اأن ي�سدر فـي بداية  ويتعني على جمل�ص الإدارة 

الن�سبة املئوية لكل بند من بنود ال�سرف على ال�سوؤون الإدارية والفنية والأن�سطة الريا�سية 

والإن�ساءات واملرافق واأعمال ال�سيانة وغريها من الأن�سطة.

واإذا بلغت امليزانية ال�سنوية )50.000( خم�سني األف ريال عماين، يتعني مراجعة وتدقيق 

احل�ساب اخلتامي له مبعرفة مدقق ح�سابات قانوين، م�سفوعا بامل�ستندات املوؤيدة له قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�سهر على الأقل.

املــادة ) 20 (

قانوين معتمد  النادي مدقق ح�سابات  يراجع ح�سابات  ال�سابقة،  املادة  مراعـــاة حكم  مـــع 

من غري اأع�ساء جمل�ص الإدارة، تختاره اجلمعية العمومية وحتدد مكافاأته، وذلك ملبا�سرة 

الخت�سا�سات الآتية:
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1 - مراجعة ح�سابات النادي اأول باأول، وفح�ص م�ستنداته املالية، والتاأكد من مطابقتها 

للئحة املالية.

2 - مراجعة تطبيق بنود امليزانية، ورفع ما يراه من ملحظات اإىل جمل�ص الإدارة 

مدقق  يقوم  امللحظات  هذه  بتلفـي  املجل�ص  يقم  مل  واإذا  تلفـيها،  على  ليعمل 

احل�سابات باإخطار الوزارة.

3 - مراجعة امليزانية واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�سهما على جمل�ص الإدارة.

4 - رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.

املــادة ) 21 (

اإذا خل مركز مدقق احل�سابات بال�ستقالة اأو الوفاة اأو لأي �سبب اآخر مينعه من مبا�سرة 

اخت�سا�ساته، يعني جمل�ص الإدارة بدل عنه، ويحدد مكافاأته، على اأن يعر�ص ذلك على اأول 

جمعية عمومية لإقراره اأو لختيار مدقق اآخر.

ل�سدور  �سببا  اخت�سا�ساته  مبا�سرة  فـي  احل�سابات  ملدقق  اجل�سيم  الإهمال  ثبوت  ويعترب 

قرار من املجل�ص با�ستبداله.

املــادة ) 22 (

والتربعات  والهبات  واملنقولة  الثابتة  واملمتلكات  ال�سرتاكــات  فـيهـــا  مبـــا  النـــادي  اأمـــوال 

والو�سايا والإعانات وغريها تعترب ملكا للنادي، ولي�ص للأع�ساء احلق فـيها. 

الف�ســل اخلامــ�س

اجلمعيــة العموميــة

املــادة ) 23 (

وفقا  امل�سددين ل�سرتاكاتهم  العاملني  الأع�ساء  للنادي من  العموميــة  تتكـــون اجلمعيـــة 

للئحـــة املالية، والذيـــن م�ســت على ع�سويتهم العاملة �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية.

املــادة ) 24 (

تخت�ص اجلمعية العمومية العادية مبا ياأتي:

1 - الت�سديق على حم�سر الجتماع ال�سابق.

الن�ساط،  وبرامج  املا�سي  للعام  اأعماله  عن  الإدارة  جمل�ص  تقرير  على  املوافقة   -  2

وخطة العمل للعام املقبل وتقرير مدقق احل�سابات. 
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3 - اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�سروع امليزانية لل�سنة 

املالية املقبلة.

4 - انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز ال�ساغرة.

5 - اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.

6 - حتديد احلد الأق�سى لأجر املدير املتفرغ.

7 - النظر فـي القرتاحات املقدمة من الأع�ســـاء قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة 

بــــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل.

املــادة ) 25 (

جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل عام فـي موعد يحدده جمل�ص 

الإدارة خلل )6( الأ�سهر ال�ستة التالية لنتهاء ال�سنة املالية.

وتوجه الدعوة اإىل الأع�ساء حل�سور الجتماع قبل املوعد املحدد مبدة ل تقل عن )30( 

ثلثني يوما، واإذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز 

ال�ساغرة فـيه، فتوجه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن )45( خم�سة واأربعني 

يوما، ويجب اأن تت�سمن الدعوة فـي هذه احلالة فتح باب الرت�سيح لتلقي الطلبات خلل 

اأيام من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فـيهم �سروط الرت�سيح املو�سحة  )10( ع�سرة 

بهذا النظام مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة للرت�سيح، وبعد غلق باب الرت�سيح يجتمع جمل�ص 

واإخطار  املر�سحني  فـي  اللزمة  ال�سروط  توافر  من  للتحقق  اأ�سبوع  خلل  النادي  اإدارة 

وملن  النادي،  مبقر  ذلك  واإعلن  التايل  اليوم  فـي  عليهم  وملحظاته  باأ�سمائهم  الوزارة 

اأبديت ب�ساأنهم ملحظات التقــدم للــوزارة بالــرد عليها موؤيدا بامل�ستندات خلل )3( ثلثة 

اأيام من تاريخ اإعلن قائمة املر�سحني، وتقوم الوزارة بالبت فـي ذلك، وا�ستبعاد من ل تتوافر 

فـيهم �سروط الرت�سيح، واإخطار النادي بذلك.

ويجب الإعلن عن اجتماع اجلمعية العمومية ب�سحيفة يومية وا�سعة النت�سار بالإ�سافة 

اإىل الإعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي واملنطقة املحيطة به.

ويجوز لكل ع�سو ت�سلم �سورة من الأوراق اخلا�سة بالجتماع من اأمني �سر النادي مقابل 

�سداد الر�سم الذي تبينه اللئحة املالية.  
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املــادة ) 26 (

اجتماع  انعقاد  قبل  بالنادي  الإعلنات  لوحة  فـي  يعر�ص  اأن  الإدارة  جمل�ص  على  يجب 

الأع�ساء  باأ�سماء  نهائيا  ك�سفا  الأقل  على  اأيام  ثمانية   )8( بـــ  العادية  العمومية  اجلمعية 

ال�سندوق، وك�سفا  ال�سر واأمني  اأمني  الذين يحق لهم ح�سور الجتماع، موقعا عليه من 

نهائيا باأ�سماء املر�سحني معتمدا من الوزارة، كما تعر�ص �سورة كاملة من اأوراق الجتماع 

بنود جدول  اأي من  اأو  الأع�ساء  بيانات  اأو  اأ�سماء  فـي  التغيري  يجوز  ول  اأعماله،  وجدول 

الأعمال بعد ذلك.

املــادة ) 27 (

العمومية  اجلمعية  لعقد  الدعوة  اأوراق  من  كاملة  بن�سخة  كتابــة  الوزارة  اإخطـــار  يجـــب 

بنوعيها فـي ذات تاريخ الإعلن عنها.

ويجـــوز للــــوزارة اأن توفــــد عنهـــا مـــن تـــراه حل�ســـور الجتمــاع والإ�سراف على اإجراءاته، 

وله اأن يبدي راأيه فـيما يثار من مناق�سات دون اأن يكون له حق الت�سويت.  

املــادة ) 28 (

يجب على النادي اإبلغ الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية خلل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الجتماع على الأكرث، وللوزارة اإعلن بطلن اأي قرار ي�سدر 

باملخالفة لأحكام القانون اأو اللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له اأو لهذا النظام.

وللنادي اأن يتظلم اإىل الوزير من القرار املذكور خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

اإبلغه به، ويجب بحث هذا التظلم واإخطار النادي بالنتيجة كتابة خلل )60( �ستني يوما 

من تاريخ تقدميه. 

املــادة ) 29 (

ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اإل بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائها، فاإذا 

مل تتوافر هذه الأغلبية، يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر فـي نف�ص اليوم اأو فـي املوعد الذي 

يحدده املجل�ص خلل )15( خم�سة ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ الجتماع الأول.

ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ربع عدد الأع�ساء على الأقل، فاإذا مل تتوافر هذه 

الأغلبية فـي الجتماع الثاين، تقوم الوزارة بتكليف جمل�ص الإدارة مبمار�سة اخت�سا�سات 

اجلمعية العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها.
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واإذا مل تنعقد اجلمعية العمومية ب�سبب عدم اكتمال العدد القانوين، وكان �سمن جدول 

اأعمالها انتخاب جمل�ص الإدارة، يعني الوزير جمل�ص اإدارة موؤقتا من بني الأع�ساء العاملني 

ملدة ل تزيد على عام، ويفو�ص هذا املجل�ص فـي اخت�سا�سات اجلمعية العمومية حلني عقد 

اأول اجتماع لها لنتخاب جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 30 (

ت�سكل جلنة للإ�سراف على النتخابات وفرز الأ�سوات من بني اأع�ساء اجلمعية العمومية 

النداء على كل  اأن يكون  الوزارة، ويجب  فـي النتخابات وبح�سورمندوب  املر�سحني  غري 

مندوب بال�سم لت�سليمه بطاقة الت�سويت، ولدى الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفاة 

جلميـــع مراكــــز وع�سويـــة جمل�ص الإدارة اأو بها ك�سط اأو اإتلف متعمد اأو اأي اإ�سارة تدل 

على م�سدرها. 

املــادة ) 31 (

من  وكل  اجتماعاتها،  بح�سور  العادية(  وغري  )العادية  العمومية  اجلمعية  ع�سو  يلتزم 

لأحكام  وفقا  املقررة  املالية  الغرامة  بدفع  يلزم  مقبول  �سبب  بغري  احل�سور  عن  يتخلف 

اللئحة املالية للنادي.

وللنادي حرمان الع�سو الذي يتخلف عن ح�سور الجتماع من امل�ساركة فـي بع�ص اأن�سطته.

اأثناء  اجتماعها  يح�سر  اأن  عادية(  غري  اأو  )عادية  العمومية  اجلمعية  لع�سو  يجوز  ول 

مناق�سة اأي مو�سوع يكون له فـيه اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة 

م�سلحة �سخ�سية، كما ل يجوز له الت�سويت اإذا كان مو�سوع القرار اإبرام اتفاق معه اأو رفع 

دعوى عليه اأو اإنهاء اأي نزاع بينه وبني النادي، وذلك فـيما عدا انتخاب جمل�ص الإدارة. 

املــادة ) 32 (

اإذا انعقدت اجلمعية العمومية، وحالت اأ�سباب دون اإمتام جدول الأعمال، اعترب الجتماع 

على  الإدارة،  جمل�ص  اأو  العمومية  اجلمعية  حتدده  اآخر  ملوعد  اجلل�سة  وتوؤجل  م�ستمرا، 

التاأجيل �سحيحة  اتخذت قبل  التي  القرارات  وتعترب  باملوعد اجلديد،  الأع�ساء  يبلغ  اأن 

ونافذة.

ومع مراعاة الأحكام التي ت�سرتط اأغلبية خا�سة، ل يوؤثر فـي �سحة الجتماع اأو �سحة ما ي�سدر 

عنه من قرارات نق�ص عدد الأع�ساء احلا�سرين عن العدد الذي بداأ به الجتماع �سحيحا 

ما مل يقل عددهم وقت الت�سويت عن ربع عدد الأع�ساء الذين بداأ الجتماع بهم. 
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املــادة ) 33 (

تكون قرارات اجلمعية العمومية العادية فـيما عدا النتخابات �سحيحة بالأغلبية املطلقة 

اأما القرارات اخلا�سة بانتخاب جمل�ص الإدارة فـيكون الرتجيح ملن  لأ�سوات احلا�سرين، 

يح�سل على اأكرث عدد من الأ�سوات، واإذا ت�ساوى اثنان اأو اأكرث جترى الإعادة بينهم، فاإذا 

ت�ساوت الأ�سوات مرة اأخرى اأجريت القرعة بينهم لتحديد الع�سو الفائز، واإذا كان عدد 

املر�سحني ملجل�ص الإدارة اأو ل�سغل اأي مركز م�ساويا للعدد املطلوب، يعلن فوزهم بالتزكية 

دون احلاجة اإىل اإجراء النتخابات. 

املــادة ) 34 (

املطلوب  العدد  اأن يثبت فـي ورقة النتخاب  العمومية  يجب على كل ع�سو فـي اجلمعية 

انتخابه من املر�سحني لع�سوية جمل�ص الإدارة، واإل اعترب �سوته باطل. 

املــادة ) 35 (

فـيكون  النتخابات  عدا  فـيما  وعلنيا  ح�سوريا  العمومية  اجلمعيات  فـي  الت�سويت  يكون 

الت�سويت فـيها �سريا، ول جتوز الإنابة فـي ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية اأو فـي الت�سويت.

املــادة ) 36 (

لذلك،  يعد  منوذج  على  منه  موقعا  طلبا  يقدم  اأن  الإدارة  ملجل�ص  ير�سح  فـيمن  ي�سرتط 

وت�سلم هذه الطلبات اإىل اأمني �سر النادي الذي يجب عليه اإر�سال �سورة منها اإىل الوزارة 

فـي ذات الوقت.

وت�سدر الوزارة التعليمات اللزمة للإعداد للجمعيات العمومية واإجراءاتها، وكذا اإجراءات 

الرت�سيح والنتخاب وغريها من الإجراءات التي يجب اتباعها فـي هذه احلالة. 

املــادة ) 37 (

يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي، ويكون ذلك بناء على طلب مقدم 

من ربع عدد الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور اأو من الوزارة مع بيان الغر�ص من الجتماع، 

وعلى جمل�ص الإدارة اأن يقوم باتخاذ الإجراءات اللزمة وعقد الجتماع خلل )15( خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ الطلب، فاإذا مل يقم املجل�ص بدعوة اجلمعية العمومية، فاإنه يجوز 

للوزارة دعوتها على نفقة النادي، وتكون الدعوة وفقا لل�سكل والإجراءات التي ن�ص عليها 

هذا النظام.

باجلمعية  اخلا�سة  الإجراءات  ذات  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  �ساأن  فـي  وت�سري 

العمومية العادية. 
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املــادة ) 38 (

تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية مبا ياأتي:

1 - اإ�سقاط الع�سوية عن كل اأو بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبوافقة ثلثي الأع�ساء 

احلا�سرين.

2 - اإلغاء قرار اأو اأكرث من قرارات جمل�ص الإدارة مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�سرين.

3 - تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين.

4 - دمـــج النـــادي مـــع اأي نـــاد اآخـــر ميــار�ص نف�ص الن�ساط اأو اقرتاح حله وت�سفـيته، 

وذلك مبوافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية الذين لهم حق احل�سور.

ول تنفذ القرارات ال�سادرة عن الجتماع بالن�سبة للبندين )3( و)4( من هذه املادة اإل بعد 

تت�سمن  اأن  وي�سرتط  بها.  اإخطارها  تاريخ  يوما من  الوزارة خلل )30( ثلثني  اعتماد 

قرارات الدمج اأو احلل اإجراءات التنفـيذ.

املــادة ) 39 (

اإذا اأ�سقطـــت اجلمعيـــة العموميـــة غــري العاديـــة الع�سويــة عن بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

ل�سغل  العادية  العمومية  دعوة اجلمعية  اإجراءات  تتخذ  داخلـــه،  بالأغلبـــية  يخـــل  مبـــا ل 

الأماكن ال�ساغرة خلل )15( خم�سة ع�سر يوما.

جلنة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  تعني  كله،  الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اأ�سقطت  واإذا 

موؤقتة من )5( خم�سة اأ�سخا�ص ملدة )3( ثلثة اأ�سهر، تتوىل اإدارة �سوؤون النادي والدعوة 

لنتخاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وفـي احلالتني تكون الع�سوية املكت�سبة للمدة 

الباقية للمجل�ص.

املــادة ) 40 (

اإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية فـي املوعد املحدد لنعقادها، وجب 

على جمل�ص الإدارة اإبلغ الأع�ساء باملوعد اجلديد خلل )30( ثلثني يوما والإعلن عنه 

اأنه ل يجوز باأي حال  اأماكن ظاهرة بالنادي وبالن�سر بو�سائل الإعلم املنا�سبة، على  فـي 

اإجراء اأي تعديل فـي جدول اأعمالها اأو التغيري فـي اأ�سماء وحالة املر�سحني ملجل�ص الإدارة.
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املــادة ) 41 (
اأو احل�ساب اخلتامي، يجب على جمل�ص  امليزانية  العمومية على  توافق  اجلمعية  اإذا مل 

الإدارة دعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنعقاد خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ 

الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اإ�سقاط  فـي  للنظر  وذلك  العاديـــة،  العموميـــة  اجلمعية  اجتماع 

مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين، فاإن �سدر القرار بالإ�سقاط، تقوم اجلمعية العمومية 

اأ�سهر،  ثلثة   )3( ملدة  اأ�سخا�ص  خم�سة   )5( من  موؤقتة  جلنة  بتعيني  اجلل�سة  نف�ص  فـي 

تتوىل اإدارة �سوؤون النـــادي والدعـــوة لنتخــاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وتكون 

الع�سوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�ص الذي مت اإ�سقاطه، وفـي حالة عدم �سدور القرار 

بالإ�سقاط، اعترب ذلك مبثابة اإقرار للميزانية واحل�ساب اخلتامي.

املدة  العادية للنعقاد خلل  العمومية غري  الإدارة بدعوة اجلمعية  واإذا مل يقم جمل�ص 

امل�سار اإليها، تطبق اأحكام املادة )20( من القانون.

املــادة ) 42 (
ل يجوز للجمعية العمومية بنوعيها اأن تنظر فـي غري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال، 

فـيه  اتخذت  اأن  �سبق  مو�سوع  فـي  للنظر  عادية  غري  عمومية  جمعية  عقد  يجوز  ل  كما 

جمعية عمومية غري عادية قرارا اإل بعد م�سي �سنة ميلدية على الأقل من تاريخ �سدور 

اأنها تقت�سي نظر املو�سوع  هذا القرار، ما مل ت�ستجد وقائع جديدة يرى جمل�ص الإدارة 

قبل م�سي مدة ال�سنة.

املــادة ) 43 (
يراأ�ص اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية رئي�ص النادي، اأو نائبه فـي حالة 

اأو عند  اأع�سائها فـي حالة غيابهما  اأو من تختاره اجلمعية العمومية لذلك من بني  غيابه، 

قيام مانع قانوين لهما، ويتوىل اأمني �سر النادي القيام بالأعمال الإدارية والإ�سراف على 

حم�سر اجتماعها، فاإن كان غائبا تختار اجلمعية العمومية من يقوم بعمله من بني اأع�سائها.

الف�ســل ال�ســاد�س
جملــ�س الإدارة
املــادة ) 44 (

يدير �سوؤون النادي جمل�ص اإدارة يتكون من: 

الرئي�ص، ونائب الرئي�ص، واأمني ال�سر، واأمني ال�سندوق، و)5( خم�سة اأع�ساء.

ويتم انتخاب املجل�ص مبعرفة اجلمعية العمومية العادية للنادي من بني اأع�سائها العاملني 

بالقرتاع ال�سري املبا�سر.
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املــادة ) 45 (

مدة جمل�ص الإدارة )4( اأربعة اأعوام من تاريخ انتخابه اأو ت�سكيله. 

املــادة ) 46 (

اأع�سائه طبقا  اأعماله م�سوؤولية كاملة وت�سامنية بني  جمل�ص الإدارة م�سوؤول عن جميع 

لأحكام القانون.

العاملني  وجميع  الأع�ساء  من  ع�سو  كل  يكون  اجلزائية،  بامل�سوؤولية  الإخلل  عدم  ومع 

بالنادي م�سوؤول عن القرارات التي ي�سدرها اأو الت�سرفات التي يقوم بها اإذا كان من �ساأنها 

الإ�سرار مب�سالح النادي اأو باأمواله. 

املــادة ) 47 (

يجب اأن تتوفر فـي املر�سح ملجل�ص الإدارة ال�سروط الآتية: 

اأن يكون من الأع�ساء العاملني، وم�ســى علــى ع�سويتـــه العاملـــة بالنـــادي عـــام   - 1

على الأقل. 

2 - اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة، ومل يحكم عليه بعقوبة نهائية فـي جناية 

اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

3 - األ تقل �سنه عن )25( خم�سة وع�سرين عاما وقت تقدمي طلب الرت�سيح. 

4 - اأن يكون حا�سل على ال�سهادة العامة للتعليم العام على الأقل.

5 - اأن يكون له ن�ساط ريا�سي واجتماعي.

6 - اأن يكون م�سددا ر�سوم ال�سرتاك املقررة وفقا للئحة املالية.

املــادة ) 48 (

يجوز  ول  اآخر،  ناد  اإدارة  جمل�ص  واأي  النادي  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  بني  اجلمع  يجوز  ل 

لأع�ساء جمل�ص الإدارة ال�سرتاك مع ناديهم اأو ناد اآخر فـي املباريات الر�سمية فـي الألعاب 

الفردية اأو اجلماعية اأو التحكيم فـي تلك املباريات، ول يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص 

الإدارة والعمل بالنادي باأجر اأو مكافاأة.

املــادة ) 49 (

يبا�سر جمل�ص الإدارة الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإدارة �سوؤون النادي من جميع النواحي، وتوفـري الفر�ص للأع�ساء لتاأدية ن�ساطهم 

الريا�سي والجتماعي على اأكمل وجه، وتنفـيذ اخلطة املقررة.
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2 - و�سع الأ�س�ص والربامج التي ت�ساعد على النهو�ص بامل�ستوى الفني للفرق الريا�سية 

الريا�سية  اللعبات  احتادات  مباريات  فـي  متثله  التي  املتدرجة  ال�سن  فئات  فـي 

امل�سرتك فـيها فـي حدود ال�سيا�سة العامة التي ي�سعها احتاد اللعبة.

3 - العنايـــة بتنظيــــم ن�ســـاط الأع�ســـاء وتوجيههـــم واإقامـــة امل�سابقـــات بينهـــم، وغري 

ذلك من الأمور التي ت�ساعد على تكوينهم تكوينا �ساحلا فـي النواحي الوطنية 

واخللقية والريا�سية والجتماعية مع العناية بتكوين فرق النا�سئني ملختلف اللعبات. 

4 - البت فـي طلبات الع�سوية.

اجلزاءات طبقا  وتوقيع  اأو �سدهم  الأع�ساء  تقدم من  التي  ال�سكاوى  فـي  البت   -  5

للئحة التي تعد لهذا الغر�ص فـي حدود اأحكام هذا النظام.

6 - و�سع النظم واللوائح اللزمة لتنظيم �سوؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية 

واملالية.

7 - تكويـــن اللـــجان الدائمــــة اأو املوؤقتـــة لبحـــث تنظيـــم �ســـوؤون النادي املتنوعة �سواء 

فـي ذلك  ال�ستعانـــة  النادي، ويجـــوز  اأع�ساء  اأو من بني  املجل�ص  اأع�ساء  من بني 

بخرباء من خارج النادي. 

8 - املوافقة على العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي.

9 - اختيار امل�سرف الذي تودع فـيه اأموال النادي. 

10 - دعوة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، وتنفـيذ قراراتها. 

11 - و�سع التقرير ال�سنوي للأن�سطة املتنوعة للنادي، وعر�سه على اجلمعية العمومية.

12 - اإعداد احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية، وو�سع م�سروع امليزانية املقبلة 

متهيدا لعر�سها على مدقق احل�سابات واجلمعية العمومية. 

13 - بحث القرتاحات التي تقدم من الأع�ساء قبل عر�سها على اجلمعية العمومية.

14 - تعيني وترقية العاملني بالنادي، وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم واجلزاءات 

التاأديبية التي توقع عليهم واإنهاء خدماتهم، وذلك طبقا ملا تبينه اللئحة الداخلية. 

15 - اإعداد القيادات الريا�سية، وتاأهيل املدربني من اأبناء النادي. 

16 - بحث ودرا�سة اأي ا�ستقالت تقدم من اأع�ساء املجل�ص. 
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املــادة ) 50 (

يجتمع جمل�ص الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل �سهر، وتوجه الدعوة من اأمني �سر النادي 

قبل موعد الجتماع باأ�سبوع على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول اأعمال اجلل�سة واملذكرات 

اخلا�سة بها، ول تكون اجتماعات املجل�ص �سحيحة اإل اإذا ح�سرها الأغلبية املطلقة لأع�سائه، 

فاإذا مل تتوافر هذه الأغلبية يوؤجل الجتماع اإىل جل�سة اأخرى تعقد خلل اأ�سبوع من الجتماع 

اأن يذكر  الأول، ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ثلث الأع�ساء على الأقل، على 

ذلك فـي خطاب الدعوة.

وت�سدر قرارات املجل�ص بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، فاإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح 

اجلانب الذي منه الرئي�ص.

ول يجوز باأي حال اأن ي�سدر قرار باأغلبية اأقل من ربع عدد اأع�ساء املجل�ص.  

وتقوم اأمانة �سر النادي باإعداد �سجل لقيــد حما�ســر اجتماعـــات جملـــ�ص الإدارة، ويوقـــع 

على حم�سر كل جل�سة رئي�ص اجلل�سة واأمني ال�سر، ويجوز للوزارة اأن توفد مندوبا عنها 

امل�سلحة  اأن  ترى  معني  مو�سوع  فـي  نظرها  بوجهة  للإدلء  املجل�ص  اجتماعات  حل�سور 

العامة تقت�سي بحثه مع املجل�ص، دون اأن يكون له حق الت�سويت، وتخطر الوزارة ب�سورة 

من حم�سر اجتماع املجل�ص خلل اأ�سبوعني من تاريخ انعقاده.

وللـــوزارة اإعـــلن بطـــلن اأي قـــرار ي�ســـدره جملــ�ص الإدارة يكون خمالفا لأحكام القانون 

اأو هذا النظام اأو نظام النادي ولوائحه. 

املــادة ) 51 (

يجـــوز دعـــوة جملـــ�ص الإدارة لجتـــماع عاجـــل تقت�سيـــه ال�سرورة بناء على طلب الرئي�ص 

اأع�سائه، وفـي هذه احلالة ل تتقيد  اأو ثلث عدد  اأمني ال�سر - بعد موافقة الرئي�ص -  اأو 

الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املبينة فـي املادة ال�سابقة.

املــادة ) 52 (

للوزير فـي حالة خلو مركز اأو اأكرث من مراكز الأع�ساء املنتخبني مبجل�ص الإدارة لأي �سبب من 

الأ�سباب اأن يعني من ي�سغلها، فاإذا زاد عدد املراكز التي خلت على الن�سف حل املجل�ص بقوة القانون 

من تاريخ خلو اآخر مركز مكمل لهذا العدد، وي�ستمر الأع�ساء الباقون من املجل�ص ال�سابق فـي 

اإدارة �ســوؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �سدور قــرار من الوزيــــر بتعيني جمل�ص اإدارة 

جديد، وفـي احلالتني يكون التعيني من بني من تتوفر فـيهم �سروط الع�سوية وفقا لأحكام هذا 

النظام، على اأن يكون ذلك موؤقتا حلني انعقاد اأول جمعية عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد 

املكمل لت�سكيل جمل�ص الإدارة اأو لنتخاب جمل�ص اإدارة جديد بح�سب الأحوال. 
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املــادة ) 53 (

مي�سك النادي �سجـل ملحا�سر اجتماعات جمل�ص الإدارة، ويوقع على حم�ســر كـــل جل�ســـة 

الرئي�ص واأمني ال�سر.

اإدارة النادي بال�سجلت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بها فـي مقر النادي حتت  وحتتفظ 

اإ�سراف اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق، كل فـيما يخ�سه.

ويجـــوز لكـــل عــــ�سو مـــن اأع�ســـاء جملــــ�ص الإدارة الطـــلع عليها، كما يجوز لـه الطلع 

على �سجل حما�سر جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.

واإخطاره  بالنادي،  اخلا�سة  وامل�ستندات  وامللفات  ال�سجلت  جميع  على  الطلع  وللوزارة 

اأ�سبابها خلل )30( ثلثني  مبلحظاتها واملخالفات التي تراها، وذلك لتلفـيها واإزالة 

يوما من تاريخ الإخطار.

الف�ســـل ال�سابــع

املكتــب التنفـيــذي

املــادة ) 54 (

يكون ملجل�ص الإدارة مكتب تنفـيذي يتكون من الرئي�ص اأو نائبه رئي�سا، واأمني ال�سر، واأمني 

ال�سندوق، وع�سوين يختارهما جمل�ص الإدارة من بني اأع�سائه.

املــادة ) 55 (

يبا�سر املكتب التنفـيذي الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإعداد ودرا�سة املو�سوعات التــي تعر�ص علـــى جملـــ�ص الإدارة، واإبـــداء امللحظـــات 

عليها.

2 - متابعة تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة.

3 - بحـــث املو�سوعـــات العاجلـــة، واإ�ســـدار ما يــراه فـي �ساأنها من تو�سيات اأو قرارات 

فـي حدود ما تبينه اللئحة الداخلية للنادي.

4 - اإعداد م�سروع التقرير ال�سنوي عن اأن�سطة النادي.

5 - اقرتاح تعيني وترقية العاملني بالنادي وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم 

تبينه  ملا  طبقا  وذلك  خدماتهم،  واإنهاء  عليهم  توقع  التي  التاأديبية  واجلزاءات 

اللئحة الداخلية للنادي. 

6 - درا�سة ما يحيله اإليه جمل�ص الإدارة من مو�سوعات. 
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املــادة ) 56 (

تنظم اللئحة الداخلية للنادي اإجراءات عقد اجتماعات املكتب التنفـيذي.

وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائه، وت�سدر القرارات باأغلبية 

الأع�ساء احلا�سرين، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع، ول يجوز 

اأن يقل عدد احلا�سرين فـي اأي اجتماع عن )3( ثلثة. 

ويتعني عر�ص تو�سيات اأو قرارات املكتب التنفـيذي على جمل�ص الإدارة فـي اأول اجتماع له، 

ول تعترب تو�سياته اأو قراراته نهائية اإل بعد اعتمادها من املجل�ص.

الف�ســل الثامـــن

اخت�سا�سات الرئي�س - نائب الرئي�س - اأمني ال�سر - اأمني ال�سندوق

املــادة ) 57 (

يبا�سر رئي�ص النادي الخت�سا�سات الآتية: 

1 - رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وجمل�ص الإدارة، واجتماعات 

اللجان املختلفة فـي حالة ح�سوره لها. 

2 - متثيل النادي اأمام الق�ساء ولدى الغري.

موافقة جمل�ص  بعد  وذلك  النادي،  با�سم  تربم  التي  والتفاقيات  العقود  توقيع   -  3

الإدارة عليها.

4 - التوقيع مع اأمني ال�سندوق على اأذون ال�سرف وال�سيكات. 

5 - التوقيع على مكاتبات النادي ذات الطابع الهام.

املــادة ) 58 (

يبا�سر نائب الرئي�ص اخت�سا�سات الرئي�ص فـي حالة غيابه.

املــادة ) 59 (

يبا�سر اأمني ال�سر الخت�سا�سات الآتية: 

الإدارة،  وجمل�ص  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  لعقد  والإعداد  الدعوة  توجيه   -  1

واملكتب التنفـيذي واللجان وحترير املحا�سر اخلا�سة بها وت�سجيلها بال�سجلت 

املعدة لذلك، والتوقيع عليها مع رئي�ص الجتماع.
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2 - و�ســع جــدول اأعمــال الجتماعات واإدراج امل�سائل التي يرى جمل�ص الإدارة اإدراجها 

اأعمال  فـــي جدول  اإدراجهــا  املجلــ�ص  التــي يرى  اأعماله، واملو�سوعــات  فـي جدول 

اجلمعية العمومية.

3 - تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة، واملكتب التنفـيذي. 

4 - الإ�سراف على اأعمال اللجان وامل�ساركة فـي ع�سويتها وتنفـيذ قراراتها والإ�سراف 

على العاملني بالنادي ومتابعتهم. 

5 - رفع تقرير �سنوي اإىل جمل�ص الإدارة عن حالة النادي واأن�سطته املختلفة.

6 - عر�ص طلبات الع�سوية على جمل�ص الإدارة.

7 - حفظ �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سبما يقرره جمل�ص الإدارة.

8 - حفظ امل�ستندات وال�سجلت الإدارية والأختام بعهدته فـي مقر النادي.

9 - اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بال�سرتاك مع اأمني ال�سندوق، ورفعه 

اإىل جمل�ص الإدارة.

�سرورة  الإدارة  جمل�ص  يرى  التي  املكاتبات  عدا  النادي،  مكاتبات  على  التوقيع   -  10

توقيعها من رئي�ص النادي.

11 - الإ�سراف على اأوجه ن�ساط النادي، وتنفـيذ التعليمات ال�سادرة ب�ساأنها.

وفـي حالة تعيني مدير متفرغ للنادي، فاإنه ميار�ص الخت�سا�سات ال�سابقة، وله حق ح�سور 

ال�سر  اأمني  ويحتفظ  معدود،  �سوت  له  يكون  اأن  دون  فـيها  وامل�ساركة  الجتماعات  جميع 

بع�سويته فـي جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 60 (

يبا�سر اأمني ال�سندوق الخت�سا�سات الآتية:

1 - الإ�سراف على حت�سيل اإيرادات واأموال النادي، واإيداعها فـي امل�سرف الذي حتفظ 

فـيه اأمواله. 

2 - تنفــــيذ قـــرارات جمـــل�ص الإدارة واملكتــب التنفـيذي من الناحية املالية، والتحقق 

من مطابقتها لبنود امليزانية واللئحة املالية. 

3 - التوقيع مع الرئي�ص على اأذون ال�سرف وال�سيكات.

-69-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

4 - الإ�سراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجلت والدفاتر املالية واملحافظة 

على م�ستندات الإيرادات وامل�سروفات، وهو م�سوؤول عن جميع البيانات احل�سابية 

التي تر�سد فـي الدفاتر.

5 - اإعداد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية، وال�سرتاك مع اأمني ال�سر فـي اإعداد 

م�سروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة وتقدميها اإىل جمل�ص الإدارة.

6 - الإ�سراف على حفظ ال�سجلت والدفاتر املالية وكافة امل�ستندات وكل ما يت�سل  

بالناحية املالية من عهد فـي مقر النادي. 

7 - اعتماد �سرف الأجور وفواتري امل�سرتيات وا�ستهلك الكهرباء واملياه واخلدمات 

على اختلف اأنواعها، ح�سبما هو وارد فـي ميزانية النادي املعتمدة وطبقا للئحة 

املالية. 

8 - اإعداد تقرير ربع �سنوي واآخر �سنوي عن حالة النادي املالية، ورفعهما اإىل جمل�ص 

الإدارة.

الف�سل التا�سع

زوال واإ�ضقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س الإدارة

املــادة ) 61 (

تزول الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية: 

1 - الوفاة.

2 - ال�ستقالة.

3 - اإذا تخلف عن ح�سور)3( ثلث جل�سات عادية متتالية اأو )4( اأربع جل�سات متفرقة 

خلل العام، دون عذر كتابي يقبله املجل�ص، على اأن ي�سدر قرار من جمل�ص الإدارة 

باعتباره م�ستقيل.

املــادة ) 62 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا �سدر �سده حكم نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، اأو قرار 

تاأديبي من جهة حكومية عن خمالفة ثبت اأنها خملة بال�سرف اأو الأمانة.
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2 - اإذا اأ�سقطـــت ع�سويتـــه مــن اإحدى الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي، 

اأو املجال الجتماعي لأ�سباب خملة بال�سرف اأو الأمانة.

3 - اإذا ثبت ارتكابه اأعمال متـ�ص كرامة النادي، اأو ت�سر باأمواله اأو ممتلكاته على نحو 

يجعله غري جدير بع�سويته.

ول ت�سقط ع�سويته فـي هذه احلالة اإل بعد قيام جمل�ص الإدارة ببحثها وعر�سها على اجلمعية 

العمومية غري العادية، ويجب اأن ي�سدر قرارها باأغلبية ثلثي اأع�سائها احلا�سرين.

ول يجوز للع�سو الذي اأ�سقطت ع�سويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�سيح نف�سه مرة اأخرى 

لع�سوية جمل�ص اإدارة هذا النادي اأو اأي ناد اأو اأي هيئة ريا�سية اأخرى اإل اإذا رد اإليه اعتباره، 

اأو زالت اأ�سباب الإ�سقاط.

الف�ســـل العا�ســـر

حل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س موؤقت

املــادة ) 63 (

للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحل جمل�ص الإدارة وتعيني جمل�ص اإدارة موؤقت من بني اأع�ساء 

النادي العاملني ملدة عام، وذلك فـي احلالتني الآتيتني:

1 - عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية اأو غري العادية خلل )3( ثلثة 

اأ�سهر من تاريخ �سدورها.

2 - ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�سيمة. 

ول يجوز اإ�سدار قرار احلل اإل بعد اإخطار جمل�ص الإدارة بكتاب م�سجل باملخالفات املن�سوبة 

باإزالة  اأن يقوم جمل�ص الإدارة  اإليه وانق�ساء )30( ثلثني يوما من تاريخ الإخطار دون 

اأ�سباب املخالفات ما مل يكن لديه مربرات تقبلها الوزارة. 

تاريخ  من  �سهر  خلل  الر�سمية  اجلريدة  فـي  الإدارة  جمل�ص  حل  قرار  ين�سر  اأن  ويجب 

�سدوره. وملجل�ص الإدارة ولكل ع�سو فـيه التظلم اإىل الوزير من هذا القرار خلل )15( 

بالنتيجة  املتظلم  واإخطار  التظلم  هذا  بحث  ويجب  ن�سره،  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة 

خلل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدمي التظلم، ويعترب فوات ميعاد )60( الـ�ستني يوما 

امل�سار اإليه دون رد مبثابة رف�ص �سمني للتظلم.
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املــادة ) 64 (

على جمل�ص الإدارة الذي �سدر قرار بحله والعاملني القائمني بالعمل اأن يبادروا بت�سليم 

النادي و�سجلتـــه وم�ستنداتـــه وموجوداتـــه، ول يخل ذلك  اأمــوال  املوؤقت جميع  املجل�ص 

مب�سوؤوليتهم الت�سامنية وال�سخ�سية املن�سو�ص عليها فـي املادة )29( من القانون.

املــادة ) 65 (

يتوىل املجل�ص املوؤقت كافة اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة، ويلتزم باإزالة اأ�سباب املخالفات التي 

قبل  للنعقاد  العادية  العمومية  اجلمعية  يدعو  اأن  وعليه  ال�سابق،  املجل�ص  حل  اإىل  اأدت 

انتهـــاء مدتـــه لنتخــاب جملــ�ص اإدارة جديد، كما يعر�ص عليها تقريرا مف�سل عن حالة 

النادي، وما قام به من اأعمال خلل فرتة تعيينه.

الف�ســل احلــادي ع�ســر

حــل النــادي اأو دجمــه

املــادة ) 66 (

يجوز حل النادي اأو دجمه فـي ناد اآخر، بقرار م�سبب من الوزير فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا ثبت عجزه عن حتقيق الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

2 - اإذا ت�سرف فـي اأمواله فـي غري الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

3 - اإذا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.

4 - اإذا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون اأو خالف النظام العام اأو الآداب العامة.

ويبلغ قرار احلل اأو الدمج بالطرق الر�سمية.

ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من هذا القرار على النحو الوارد فـي املادة )34( من القانون.

املــادة ) 67 (

ين�سر قرار حل النادي اأو دجمه فـي اجلريدة الر�سمية، ويحظر على جمل�ص اإدارته وكذلك 

العاملني به موا�سلة اأعمالهم اأو الت�سرف فـي اأمواله فور �سدور القرار.

ويحظر على كل من تثبت م�سوؤوليته من اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن وقوع املخالفات التي 

دعت اإىل حل النادي تر�سيح نف�سه لع�سوية جمل�ص اإدارة اأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

الريا�سي ملدة )5( خم�سة اأعوام من تاريخ �سدور قرار احلل.
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املــادة ) 68 (

تعني الوزارة م�سفـيا باأجر للنادي بعد قرار حله اأو دجمه، ويجب على القائمني على اإدارته 

ذلك،  منهم  طلب  متى  به  اخلا�سة  وال�سجلت  امل�ستندات  جميع  امل�سفـي  بت�سليم  املبادرة 

وميتنع عليهم وامل�سرف املودع لديه اأمواله، واملدينني له الت�سرف فـي اأي �ساأن من �سوؤون 

اأو فـي اأي حق من حقوقه املالية اإل مبوافقة كتابية من امل�سفـي. 

وي�سدر الوزير قرارا بتوجيه اأموال النادي املنحل اإىل اأي ناد اآخر، وفـي حالة الدمج ت�سلم 

الأموال املتبقية للنادي الذي اأدمج فـيه.

الف�ســل الثانــي ع�ســر

تنظيــم اأعمــال النــادي

املــادة ) 69 (

والفنية،  واملالية  الإدارية  النادي  اأعمال  لتنظيم  لوائح  يراه من  ما  الإدارة  ي�سع جمل�ص 

وعلى الأخ�ص اللوائح الآتية:

  اأول: الالئحة الداخلية:
فتحه  ومواعيد  واأهدافه  النادي  اأغرا�ص  لتحقيق  التنفـيذية  الو�سائل  تت�سمن 

والإجراءات  والقواعد  النظم  وبيان  وملعبه،  مرافقه  ا�ستخدام  وتنظيم  وغلقه، 

التي تتبع فـي ح�سور الزوار، وفـي اجتماعـــات اجلمعيـــة العموميـــة وجمل�ص الإدارة 

وطريقـــة الت�سويت وفــرز الأ�سوات، كما تت�سمن تنظيم �سجلت النادي ودفاتره 

وكل ما يتبع ب�ساأن املحفوظات الفنية والإدارية، وقواعد توظيف العاملني وتاأديبهم، 

وغري ذلك من القواعد والنظم والإجراءات اللزمة حل�سن �سري العمل بالنادي.

ثانيا: الالئحة املالية:
النادي  املدرجة مبيزانية  العتمادات  الإيــرادات و�سرف  نظـــام حت�ســـيل  تت�ســـمن 

وتوزيع بـنود ال�سرف وفتح العتمادات امل�ستندية خلل العام، وال�سلف امل�ستدمية 

ال�سنوي،  واجلرد  املخازن  ونظام  امل�سرتيات  فـي  تتبع  التي  والإجـــراءات  واملوؤقتة 

املالية  وكذلك كل التنظيمات التي تتعلق بال�سجلت احل�سابية وحفظ امل�ستندات 

اأنواع  من  نوع  لكل  ال�سرتاك  فئات  وحتديد  امليزانية  م�ســـروع  اعتمـــاد  وطريقــــة 

الع�سوية وطريقة حت�سيلها والإجراءات التي تتبع فـي ذلك، واأحوال الإعفاء من ال�سرتاك 

اأو اأي ر�سوم اأخرى، وغري ذلك من املو�سوعات املالية املتعلقة بالنادي.
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ثالثـا: لئحة الن�ضاط الريا�ضي والثقافـي والجتماعي:
تت�سمن تنظيم الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي ب�سوره املتنوعة فـي حدود 

ال�سيا�سة العامة للدولة. 

كما تت�سمن اإجراءات تعيـني امل�سرفـني علـى الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي 

بالنادي، وحتديد اخت�سا�ساتهم، وال�سروط التي يجب اأن تتوافر فـيهم فـي حدود 

وتنظيم  املخت�سـة،  الريا�سيـة  اللعبات  واحتادات  الوزارة  ت�سعها  التي  القواعد 

العلقة بينهم وبني جمل�ص الإدارة. 

رابعـا: الالئحة ال�سحية: 
علجهم  وطريقة  اللعبني  على  ال�سحي  بالإ�سراف  اخلا�سة  القواعد  تت�سمن 

مما يتعر�سون له من اإ�سابات، ومكافحة تناول املن�سطات، وغري ذلك من الأمور 

ال�سحية الأخرى.

كما تت�سمن الأ�س�ص والقواعد التي يتبعها النادي فـي �ساأن ال�سرتاطات ال�سحية 

املتعلقة مبرافقه وخا�سة الأماكن املخ�س�سة للطهي واإعداد املاأكولت التي تقدم به، 

وذلك مبراعـــاة ال�سرتاطـــات ال�سحـــية والقواعـــد التـــي ت�سعهـــا اجلهـــات املعنيـــة 

فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) 70 (

يعمل باللوائح التي ي�سعها النادي من تاريخ موافقة جمل�ص الإدارة عليها، وي�سري ذلك 

على اأي تعديل على هذه اللوائح.

وتر�سل ن�سخة من هذه اللوائح اإىل الوزارة. 

الف�ســل الثالــث ع�ســر

ال�سكاوى واجلزاءات الإدارية

املــادة ) 71 (

يقدم اأع�ساء النادي ما لديهم من �سكاوى اإىل اأمني �سر النادي، وعليه اأن يقوم بتحقيقها 

بعد �سماع اأقوال ال�ساكي، وعر�ص نتيجة التحقيق على جمل�ص الإدارة للبت فـيها واإبلغ 

ال�ساكي بنتيجة الت�سرف فـي �سكواه، وذلك خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ تقدميها. 

ويجوز لل�ساكي اأن يطلب فـي التحقيق من اأمني ال�سر ال�سماح له باحل�سور اأمام جمل�ص 

الإدارة لإبداء وجهة نظره فـي ال�سكوى.
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املــادة ) 72 (

اأو قرارات جمل�ص  النادي  لوائح  اأو  النظام  اأو هذا  القانون  اأحكام  النادي  اإذا خالف ع�سو 

الإدارة، اأو وقع منه ما مي�ص �سمعة النادي اأو �سمعته، �سواء كان ذلك داخل النادي اأو خارجه، 

جاز توقيع اأحد اجلزاءات الآتية: 

1 - لفت النظر.

2 - الإنذار.

3 - الإيقاف عن مزاولة الن�ساط ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

4 - اإيقاف الع�سو موؤقتا اأو احلرمان من دخول النادي ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

5 - اإ�سقاط الع�سوية.

املــادة ) 73 (

ت�ســـدر قـــرارات جملــ�ص الإدارة بتوقيع اجلزاءات الأربعة الأوىل املبينة فـي املادة ال�سابقة 

بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، اأما اإ�سقاط الع�سوية فـي�سرتط فـي توقيعها موافقة 

ثلثة اأرباع اأع�ساء جمل�ص الإدارة على الأقل، واإذا ما احتاج الأمر اإىل بع�ص الوقت لإمتام 

التحقيـــق مـــع الع�ســـو، يجـــوز ملجلـــ�ص الإدارة اأن يتخذ قرارا باإيقافه كاإجراء احتياطي على 

األ تتجـــاوز مـــدة هـــذا الإيقـــاف الحتياطــــي اأ�سبوعـــني، وميكــــن اأن جتدد املدة ملرة واحدة 

فـي حالة امتناع الع�سو عن الإدلء باأقواله بعد اتخاذ اإجراءات ا�ستدعائه طبقا لهذا النظام. 

املــادة ) 74 (

ل يجوز توقيع اأي جزاء من اجلزاءات الواردة فـي املادة )72( اإل بعد �سماع اأقوال الع�سو 

املخالف وحتقيق دفاعه، ويتم اإخطار الع�سو حل�سور التحقيق بخطاب م�سجل قبل موعد 

اجلل�سة املحددة باأ�سبوع على الأقل، وفـي حالة ثبوت امتناعه عن احل�سور ي�سدر القرار 

فـي �ساأنه غيابيا.

واإذا �سدر القرار بتوقيع جزاء على الع�سو، يجوز له التظلم ملجل�ص الإدارة من هذا القرار 

بخطاب م�سجل خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره به، وملجل�ص الإدارة البت 

الع�سو  واإخطار  تاريخ تقدميه،  التظلم خلل مدة ل جتاوز )30( ثلثني يوما من  فـي 

بالنتيجة.

كما يجوز للع�سو التظلم اإىل الوزارة من قرار جمل�ص الإدارة للبت فـي تظلمه.
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املــادة ) 75 (

اإعادة  الإدارة  يلتم�ص من جمل�ص  اأن  باإ�سقاط ع�سويته  قرار  ال�سادر �سده  للع�سو  يجوز 

النظر فـي اأمره بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور القرار.

الف�ســل الرابــع ع�ســر

اأحكــام عامــة

املــادة ) 76 (

بتعاونـه  وذلك  عامة،  ب�سفة  واملجتمع  اأع�سائه  خدمة  على  النادي  اإدارة  جمل�ص  يعمل 

وت�سامنـه مـع الهيئات املعنية بال�سوؤون الريا�سية والثقافـية والجتماعية فـي حدود ال�سيا�سة 

العامة للدولة والتخطيط الذي ت�سعه الوزارة.

املــادة ) 77 (

الت�سلية  و�سائل  فـيه  تتوافر  النادي  اأع�ساء  لأ�سر  خا�ص  مكان  اإعداد  على  النادي  يعمل 

والراحة لهم من كافة النواحي. 

املــادة ) 78 (

اأع�ساء النادي م�سوؤولون عما يقع منهم اأو من اأبنائهم اأو مرافقيهم من تلفـيات لأمـلك 

النادي وحمتوياتـه، ويلتزمون بدفع التعوي�سات املادية التي يحددها جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 79 (

ل يجوز اإ�سراك اأي لعب فـي اأي ن�ساط ريا�سي اإل بعد التاأكد من �سلمة �سحته، ويجب 

النادي ملفا  عام، ومي�سك  الأقل كل  واحدة على  الطبية مرة  اللعب  التحقق من حالة 

طبيا لكل لعب.

املــادة ) 80 (

ل يجوز للنادي اإقامة اأي مباريات اأو اأن�سطة مع الفرق الأجنبية �سواء داخل �سلطنة عمان 

اأو خارجها اإل بعد احل�سول على اإذن من احتاد اللعبة املخت�ص وموافقة كتابية من الوزارة، 

خارج  مقرها  هيئات  اأو  اأ�سخا�ص  من  م�ساعدات  اأو  اأموال  يتلقى  اأن  للنادي  يجوز  ل  كما 

�سلطنة عمان اأو اأن يدفع �سيئا من اأمواله لهذه الأ�سخا�ص اأو اجلهات اإل مبوافقة كتابية 

من الوزارة.

-76-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املــادة ) 81 (

ل يجوز للنادي اأن يقوم باإن�ساء مبان اأو �سالت اأو قاعات اأو ملعب اأو اأي من�ساآت اأخرى 

جديدة اأو ا�ستكمال اإن�سائها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.

املــادة ) 82 (

والحتادات  للهيئات  العمومية  اجلمعيات  ح�سور  عن  يتخلف  األ  النـــادي  علـــى  يتعيـــن 

اإليهــا، ويختار جمل�ص الإدارة من ميثل النادي فـي هذه الجتماعات  الريا�سيـــة املن�ســـم 

اأع�ساء النادي الذين تتوافر فـيهـــم ال�ســـروط الواردة فـي نظم هذه الهيئات، ويجب  من 

على املنـــدوب اأن يقدم تقريــرا اإىل جمل�ص الإدارة مبا دار فـي هذه الجتماعات، كما يجب 

اأن يت�سمـــن تقرير جملــ�ص الإدارة ال�سنوي املقدم اإىل اجلمعية العمومية للنادي ملخ�سا 

ملا جاء فـي هذه التقارير، ووجهة نظر املجل�ص فـيها.

املــادة ) 83 (

ل يجوز للأع�ساء مزاولة األعاب القمار اأيا كان نوعها، كما ل يجوز اإدخال اأو بيع اأو تقدمي 

اأي م�سروبات روحية فـي مقر النادي. 

املــادة ) 84 (

النادي  اإىل ما يقع منهم من خمالفات لنظام  اأن يوجه نظر الأع�ساء  النادي  لأمني �سر 

ولوائحه وقرارات جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 85 (

ل يجوز لأع�ساء النادي اأن يوجهوا اأي لوم اأو توبيخ اإىل اأي من العاملني فـي النادي، ولهم 

فـي عملهم  اإهمال  اأو  اأخطاء  العاملني من  �سكوى كتابية عما يقع من هوؤلء  اأن يقدموا 

ال�ساكي بنتيجة  الع�سو  باإخطار  اأن يقوم  ال�سر  اأمني  النادي لبحثها، وعلى  اأمني �سر  اإىل 

الت�سرف فـي هذه ال�سكوى خلل اأ�سبوعني من تاريخ تقدميها، ويجوز للع�سو اأن يطلب 

رفع الأمر اإىل جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 86 (

الإدارية  اأعماله  لتنظيم  اللزمة  وال�سجلت  الدفاتر  بجانب  النادي  يحتفظ  اأن  يجب 

والثقافـي والجتماعي،  الريا�سي  ن�ساطه  لبيان وتنظيم  اأخرى  ودفاتر  ب�سجلت  واملالية 

وعلى الأخ�ص ال�سجلت الآتية: 
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1 - �سجل قيد اللعبني:

وال�سحيـة  الجتماعيـة  وحالته  و�سنه  منهم  كل  وعمل  اللعبني  اأ�سماء  ويت�سمن 

وملحظات امل�سوؤولني على ن�ساطه الريا�سي والثقافـي والجتماعي. 

2 - �سجل قيد الن�ساط:  

واأ�سماء من مثلوا  ونتائجها  والودية  الر�سمية  وامل�سابقات  املباريات  بيان  ويت�سمن 

النادي فـي كل منها وملحظات امل�سوؤولني عليها.

3 - �سجل التدريب: 

ويت�سمـــن اأ�سمـــاء املدربـــني ومواعيـــد التدريـــب للفــرق املختلفة اأو الأفراد، ومدى 

مواظبتهم وملحظات املدربني عليهم.

ويوقع على كل هذه ال�سجلت دوريا مع اإثبات التاريخ من كل من اأمني ال�سر واإداري اللعبة 

ورئي�ص جلنة الن�ساط الريا�سي. 

املــادة ) 87 (

يكون للنادي �سجل خا�ص تقيد فـيه اأ�سماء الزائرين، كما يجب اأن يكون لكل ع�سو �سورة 

�سخ�سية حتفظ لدى اإدارة النادي.

املــادة ) 88 (

تطبــــق اأحكـــام القانـــون والنظـــام الأ�سا�ســـي للأنديـــة الريا�سيـــة ال�سادر بالقرار الوزاري 

اأو فـيما مل تت�سمنه الن�سو�ص الواردة  2008/124 فـيـــما لـــم يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص  رقـــم 

فـي هذا النظام. 
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قـــرار وزاري

رقــم 2022/217

باإ�سهار نادي طاقة الريا�سي واعتماد نظامه الأ�سا�سي

ا�ستنــادا اإلــى قانــون الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2007/81،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/87 باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد 

اخـتـ�سـا�سـاتهـــا واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل النظام الأ�سا�سي للأندية الريا�سية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم 2008/124،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�سهر نادي طاقة الريا�سي. 

املــادة الثانيــــة

يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي طاقة الريا�سي.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 10 / 2 / 1444هـ

املوافـــــق:   7 / 9 / 2022م
ذي يــزن بن هيثـــم اآل �سعيــد
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب
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النظام الأ�ضا�ضي لنادي طاقة الريا�ضي

الف�ضــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

1 - الـــــــــــــــــوزارة: وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.
2 - الوزيــــــــــــــــــر: وزيـر الثقافة والريا�سة وال�سباب.

 3 - القانـــــــــــــــون: قانــون الهيئــات اخلا�ســة العاملة فـي املجال الريا�ســـي ال�ســـادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/81.

4 - النظـــــــــــــــــام: النظام الأ�سا�سي لنادي طاقة الريا�سي.
5 - النـــــــــــــــــادي: نادي طاقة الريا�سي.

6 - جمل�س الإدارة: جمل�ص اإدارة نادي طاقة الريا�سي.
الف�ضـــل الثانــي

تاأ�ضي�س النادي - واإ�ضهاره - واأهدافه

املــادة ) 2 (

نـــادي طاقـــة الريا�ســي تاأ�س�ص عام 2022م، ومقــره الرئي�ســي ولية طاقة، وقـــد اأ�سهــر/ اأعيد 

اإ�سهاره حتت رقــــم 217 بتاريـــخ 2022/9/7م طبقــا للقانــون، ويعترب من الهيئات اخلا�سة 

ذات النفع العام، ويتمتع بال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة.

املــادة ) 3 (

يهدف النادي اإىل حتقيق الآتي:

1 - ن�سر وممار�سة الريا�سة والرتبية البدنية وبث روحها ال�سليمة بني الأع�ساء.

2 - امل�ساهمة فـي تن�سئة الن�صء وال�سباب تن�سئة ريا�سية وثقافـية واجتماعية متوازنة، 

لتحقيق  وتاأهيلهم  ورعايتهم  مواهبهم،  واكت�ساف  ومهاراتهم،  قدراتهم  وتنمية 

التفوق فـي املجال الريا�سي.
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3 - تهيئة الو�سائل وتي�سري ال�سبل الكفـيلة ب�سغل اأوقات فراغ الأع�ساء مبا يعود عليهم 

بالنفع والفائدة بدنيا وثقافـيا واجتماعيا و�سحيا.

4 - تكوين فرق بالنادي فـي املجالت الريا�سية.

5 - العمل على تدريب الأع�ساء على اأ�ساليب الإدارة، وممار�سة امل�سوؤوليات امل�سرتكة 

واجلماعية فـي املجال الريا�سي والثقافـي والجتماعي.

6 - توفـري ال�سبل ل�سمان م�ساركة املراأة فـي الربامج الريا�سية مبا يتنا�سب واحتياجاتها. 

7 - العمل على تنظيم الأن�سطة الريا�سية اخلا�سة باملناف�سات بالتن�سيق مع احتادات 

اللعبات الريا�سية فـي �سلطنة عمان.

8 - اإتاحة الفر�سة للأع�ساء ملمار�سة الريا�سة، واكت�ساب املهارات اخلا�سة بالتكنولوجيا 

احلديثة املرتبطة بالن�ساط الريا�سي ب�سورة خا�سة.

9 - تنظيم الأن�سطة املختلفة بالنادي، واإعداد ال�سجلت اللزمة لذلك اإداريا وماليا 

وفنيا.

10 - تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للريا�سة فـي �سلطنة عمان، والعمل فـي اإطارها، واللتزام 

بالتخطيط الذي ت�سعه الوزارة فـي هذا ال�ساأن.

الف�ســل الثالــث

الع�سويـــة

املــادة ) 4 (

اأنواع الع�سوية و�سروطها: 

اأول: الع�سو العامل: 
هـــو الذي يقـــرر جملـــ�ص الإدارة قبوله ع�سوا عامل فـي النادي، ويتمتع بكافة حقوق 

هذه الع�سوية، ويتحمل جميع اللتزامات املرتتبة على ذلك، وي�سرتط فـيه الآتي:

1 - األ تقل �سنه عن )18( ثمانية ع�سر عاما عند تقدمي طلب الع�سوية.

2 - األ يكون حمروما من حقوقه املدنية.

3 - اأن يـــكون حممـــود ال�ســـرية ح�ســـن ال�سمعــــة ولـــم يحكـــم عليه بعقوبة نهائية 

فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
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4 - األ يكـــون قـــد �سبـــق اأن اأ�سقــطت عنه الع�سوية من اإحدى الهيئات الريا�سية، 

اأو الجتماعية، ما مل يكن قد زال عنه �سبب الإ�سقاط.

5 - اأن ي�سدد الر�سوم املقررة لهذه الع�سوية وفقا للئحة املالية.

ثانيــــا: الع�سو التابع: 

هــو الع�ســـو الـذي يكــون ا�سرتاكــه تابعــا للع�ســو العامـــل، وتنحــ�ســر ع�سويتــه فـي:

1 - زوج اأو زوجة الع�سو العامل.

2 - اأبناء الع�سو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن )18( ثمانية ع�سر عاما، 

واأقاربه من الدرجة الأوىل.

ثالثـــــا: الع�ســـو املنت�ســـب: 

بالنادي ل�ستيفائه كافة  الإدارة قبوله ع�سوا منت�سبا  يقـــرر جملـــ�ص  الذي  هــو 

�سروط الع�سوية العامـــلة عـــدا �سرط ال�سن، وينتقل اإىل الع�سوية العاملة فور 

بلوغه )18( ثمانية ع�سر عامــا، وي�سدد عنها ا�سرتاك الع�سو العامل دون �سداد 

ر�سم جديد لللتحاق.

رابعــــا: الع�سوية اجلماعية: 

هي التي يقرر جمل�ص الإدارة منحها جلهات تقع فـي نطاق النادي بهدف ال�ستفادة 

من اإمكاناته ومرافقه وخدماته، ب�سرط:

1 - اأن تتوىل اجلهة نف�سها التن�سيق مع اإدارة النادي فـي ممار�سة اأع�سائها للن�ساط.

2 - اأن تقوم اجلهة ب�سداد ر�سوم ال�سرتاك م�سبقا عن جميع الأع�ساء.

خام�سا: الع�سو الفخري: 

اأو الع�سوية الفخرية،  النـــادي منحـــه الرئا�ســة  اإدارة  الـــذي يقـــرر جملــ�ص  هـــو 

ملا اأداه مـــن خدمــات عامة متميزة للنادي اأو لأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

اأعوام قابلة للتجديد، ول ي�سدد  اأربعة  اأو املجتمع، وتكون مدتها )4(  الريا�سي 

عنهـــا اأي ر�ســـوم اأو ا�سرتاكـــات، ويحــق لهــذا الع�سو ال�ستفادة من جميع مرافق 

واأن�سطة النادي، وهي ع�سوية �سخ�سية ل متتد اآثارها لغري الع�سو.

ول متنح هذه الع�سوية لغري العمانيني اإل بعد موافقة الوزارة. 

-82-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

�ساد�سـا: الع�سو الريا�سي: 
تر�سيـــح  علـــى  بناء  ال�سفة  بهذه  قبوله  الإدارة  جمل�ص  يقرر  الذي  الع�سو  هو 

جلنـــة الن�ســـاط الريا�ســـي اأو اإداري اللعـــبة بالنــادي وذلك لتميزه فـي هذه اللعبة 

وا�ستفادة النادي منه كلعب.

ول ي�سدد عن هذه الع�سوية اأي ر�سوم ا�سرتاك.

املــادة ) 5 (

ل يجـــوز التغيـــري مـــن اأحـــد اأنـــواع الع�سويـــة اإلـــى اأي نوع اآخر اإل بقرار من جمل�ص الإدارة، 

مع التزام الع�سو ب�سداد ر�سم ال�سرتاك املقرر لنوع الع�سوية اجلديدة، وا�ستيفائه ل�سروطها.

اإجــراءات الع�سويــة

املــادة ) 6 (

يقدم طلب الع�سوية اإىل اإدارة النادي على النموذج املخ�س�ص لذلك مقابل اإي�سال موؤرخ 

وموقع من اأمني ال�سندوق اأو املدير الإداري، وتدرج اأ�سماء طالبي اللتحاق بح�سب تواريخ 

�سروط  ا�ستيفاء  من  التاأكد  مع  احلاجة،  عند  اإليه  للرجوع  خا�ص  �سجل  فـي  طلباتهم 

الع�سوية، ويعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأع�ساء 

فـي اإبداء ملحظاته.

املــادة ) 7 (

تعـــر�ص طلـــبات الع�سويـــة علــى جمل�ص الإدارة م�سحوبة مبا يكون قد قدم عنها من ملحظات 

الإدارة خلل  الطلب بقرار جمل�ص  الأع�ساء، ويخطر مقدم  اأو  النـــادي  اإدارة  مـــن  �ســـواء 

الر�سوم  �سداد  الطلب  مقدم  على  يجب  القبول  حالة  وفـي  �سدوره،  تاريخ  من  اأ�سبوعني 

وال�سرتاكات املقررة، وملجل�ص الإدارة احلق فـي رف�ص اأي طلب اأو تاأجيله مع اإخطار مقدم 

الطلب بذلك، ويجب اأن يكون الرف�ص م�سببا، ويجوز ملن رف�ص طلبه اأن يتظلم للوزارة 

بالنتيجة  واإخطاره  التظلم  بحث  ويجب  بالرف�ص،  اإخطاره  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خلل 

خلل )30( ثلثني يوما.

املــادة ) 8 (

واجبات الأع�ساء وحقوقهم:

     يلتزم ع�سو النادي بالواجبات الآتية:

1 - احرتام النظام الأ�سا�سي للنادي ولوائحه.
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2 - املحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.

امل�سوؤولني  العمومية وتوجيهات  الإدارة، واجلمعية  3 - اللتزام بقرارات جمل�ص 

بالنادي.

4 - الوفاء باللتزامات املالية املقررة.

5 - احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلق الريا�سية.

     ويتمتع ع�سو النادي باحلقوق الآتية:

1 - دخول النادي فـي املواعيد املقررة.

2 - ا�ستعمال مرافق النادي وملعبه ومزاولة الأن�سطة املتنوعة.

3 - تقدمي اأي �سكوى اأو ملحظات عن اأي خمالفة لنظام النادي اأو لوائحه اأو غري ذلك 

لأمني �سر النادي.

ا�سرتاكــات الع�سويــة

املــادة ) 9 (

اأنواع  يتعني على كل ع�سو اأن يدفع الر�سوم وال�سرتاكات ح�سب الفئات املقررة لكل نوع من 

الع�سوية، وحتدد اللئحة املالية هذه الر�سوم وال�سرتاكات وطريقة حت�سيلها والإجراءات 

التي تتبع فـي ذلك واأحوال الإعفاء منها والفئات التي يتقرر اإعفاوؤها. وعلى اإدارة النادي 

م�سل�سلة  باأرقام  وال�سرتاكات  الع�سوية  اأنواع  من  نوع  كل  لقيد  خا�سة  �سجلت  اإعداد 

تت�سمن ا�سم الع�سو وبياناته ورقم وتاريخ قرار جمل�ص الإدارة بقبول ع�سويته، مع توقيع 

كل من اأمني �سر النادي واأمني ال�سندوق على هذه البيانات واملعلومات، وتختم كل �سفحة 

بخامت النادي.

اإ�ضقــاط الع�ضويــة

املــادة ) 10 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو النادي فـي احلالت الآتية:

1 - اإذا فقد �سرطا من �سروط الع�سوية.

الع�سو  اإخطار  ب�سرط  اأعوام متتالية،  ال�سرتاك )3( ثلثة  �سداد  تاأخر عن  اإذا   -  2

ب�سرورة ال�سداد واإل �سقطت ع�سويته. 

3 - اإذا توافر فـي �ساأنه البند )5( من املادة )72( من هذا النظام. 
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وفـي جميع هذه الأحوال، يجب عــر�ص الأمـــر علــى جمل�ص الإدارة لإ�سدار قرار اإ�سقــاط 

تاريخ  العـــ�سو كتابــــة بذلك خـــلل )15( خمــ�سة ع�سر يوما من  اإخطـــار  مـــع  الع�سويـــة، 

�سدور القرار.

املــادة ) 11 (

ب�سبب  اأ�سقطت ع�سويته  الذي  الع�سو  اإىل  الع�سوية  اإعادة  يقرر  اأن  الإدارة  يجوز ملجل�ص 

املالية،  اللئحة  املتاأخرة عليه وفقا لأحكام  املبالغ  اأدى جميع  اإذا  ال�سرتاكات  �سداد  عدم 

وي�سرتط اأن يكون عدم ال�سداد لعذر قهري.

املــادة ) 12 (

ل يجوز للع�سو الذي �سقطت ع�سويته لأي �سبب من الأ�سباب اأو لورثته ا�سرتداد اأي ر�سوم 

اأو ا�سرتاكات اأو تربعات اأو هبات كان قد قدمها للنادي اأثناء ع�سويته. 

الف�ســل الرابــع

ماليــة النــادي

املــادة ) 13 (

تبداأ ال�سنة املالية للنادي فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من كل عام، على اأن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل له فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لل�سنة التي يبداأ فـيها ن�ساطه.

املــادة ) 14 (

تتكون املوارد املالية للنادي من:

1 - الر�سوم وال�سرتاكات املقررة ح�سبما تبينها اللئحة املالية.

2 - اإيرادات املباريات الريا�سية والأن�سطة والدعاية والإعلن واحلفلت التي توافق 

عليها الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها فـي هذا ال�ساأن.

3 - الإعانات احلكومية.

4 - عائدات اأمواله وم�سروعاته ال�ستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

5 - التربعات والهبات والو�سايا بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة. 

6 - الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة على قبولها.
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املــادة ) 15 (

علـــى النـــادي اأن يـــودع اأموالـــه النقديـــة فــــي ح�ســـاب با�سمـــه لـــدى اأحد امل�سارف املعتمدة 

فـي �سلطنة عمان، ول يجوز تغيري امل�سرف اأو احل�ساب اإل بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.

املــادة ) 16 (

الأموال  فائ�ص هذه  ي�ستغل  اأن  وله  اأغرا�سه،  يحــقق  فـيمـــا  اأموالـــه  اإنفـــاق  النـــادي  علـــى 

فـي اأعمال حمققة الربح ل�سمان مورد ثابت، عــلى األ يوؤثر ذلك فـي قدرته على ممار�سة 

ن�ساطه الأ�سا�سي، ويتعني احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.

املــادة ) 17 (

للنـــادي اأن يقـــوم بطلــب القـرو�ص والت�سهيلت املالية التي تلزم لإقامة اأو �سيانة من�ساآته 

اأو تغطية ا�ستثماراته العقارية واخلدمية طويلة الأجل، وذلك مبوافقة الوزارة.

كما له اأن يقوم باقرتا�ص ق�سري الأجل للأمور التي يحتاج اإليها لت�سيري اأموره اليومية.

ول يجوز للنادي باأي حال من الأحوال الدخول فـي مراهنات اأو م�ساربات مالية.    

املــادة ) 18 (

بغري  اأو  مبقابل  ح�سورها  يكون  حفلت  واإقامة  اجلمهور،  من  املال  جمع  للنادي  يجوز 

مقابل، وذلك بعد موافقة الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها.

املــادة ) 19 (

على النادي اإعداد ميزانيته ال�سنوية وح�سابه اخلتامي طبقا للأ�سول املحا�سبية املقررة. 

املالية من كل عام قرارا بتحديد  ال�سنة  اأن ي�سدر فـي بداية  ويتعني على جمل�ص الإدارة 

الن�سبة املئوية لكل بند من بنود ال�سرف على ال�سوؤون الإدارية والفنية والأن�سطة الريا�سية 

والإن�ساءات واملرافق واأعمال ال�سيانة وغريها من الأن�سطة.

واإذا بلغت امليزانية ال�سنوية )50.000( خم�سني األف ريال عماين، يتعني مراجعة وتدقيق 

احل�ساب اخلتامي له مبعرفة مدقق ح�سابات قانوين، م�سفوعا بامل�ستندات املوؤيدة له قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�سهر على الأقل.

املــادة ) 20 (

قانوين معتمد  النادي مدقق ح�سابات  يراجع ح�سابات  ال�سابقة،  املادة  مراعـــاة حكم  مـــع 

من غري اأع�ساء جمل�ص الإدارة، تختاره اجلمعية العمومية وحتدد مكافاأته، وذلك ملبا�سرة 

الخت�سا�سات الآتية:
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1 - مراجعة ح�سابات النادي اأول باأول، وفح�ص م�ستنداته املالية، والتاأكد من مطابقتها 

للئحة املالية.

2 - مراجعة تطبيق بنود امليزانية، ورفع ما يراه من ملحظات اإىل جمل�ص الإدارة 

مدقق  يقوم  امللحظات  هذه  بتلفـي  املجل�ص  يقم  مل  واإذا  تلفـيها،  على  ليعمل 

احل�سابات باإخطار الوزارة.

3 - مراجعة امليزانية واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�سهما على جمل�ص الإدارة.

4 - رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.

املــادة ) 21 (

اإذا خل مركز مدقق احل�سابات بال�ستقالة اأو الوفاة اأو لأي �سبب اآخر مينعه من مبا�سرة 

اخت�سا�ساته، يعني جمل�ص الإدارة بدل عنه، ويحدد مكافاأته، على اأن يعر�ص ذلك على اأول 

جمعية عمومية لإقراره اأو لختيار مدقق اآخر.

ل�سدور  �سببا  اخت�سا�ساته  مبا�سرة  فـي  احل�سابات  ملدقق  اجل�سيم  الإهمال  ثبوت  ويعترب 

قرار من املجل�ص با�ستبداله.

املــادة ) 22 (

والتربعات  والهبات  واملنقولة  الثابتة  واملمتلكات  ال�سرتاكــات  فـيهـــا  مبـــا  النـــادي  اأمـــوال 

والو�سايا والإعانات وغريها تعترب ملكا للنادي، ولي�ص للأع�ساء احلق فـيها. 

الف�ســل اخلامــ�س

اجلمعيــة العموميــة

املــادة ) 23 (

وفقا  امل�سددين ل�سرتاكاتهم  العاملني  الأع�ساء  للنادي من  العموميــة  تتكـــون اجلمعيـــة 

للئحـــة املالية، والذيـــن م�ســت على ع�سويتهم العاملة �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية.

املــادة ) 24 (

تخت�ص اجلمعية العمومية العادية مبا ياأتي:

1 - الت�سديق على حم�سر الجتماع ال�سابق.

الن�ساط،  وبرامج  املا�سي  للعام  اأعماله  عن  الإدارة  جمل�ص  تقرير  على  املوافقة   -  2

وخطة العمل للعام املقبل وتقرير مدقق احل�سابات. 
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3 - اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�سروع امليزانية لل�سنة 

املالية املقبلة.

4 - انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز ال�ساغرة.

5 - اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.

6 - حتديد احلد الأق�سى لأجر املدير املتفرغ.

7 - النظر فـي القرتاحات املقدمة من الأع�ســـاء قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة 

بــــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل.

املــادة ) 25 (

جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل عام فـي موعد يحدده جمل�ص 

الإدارة خلل )6( الأ�سهر ال�ستة التالية لنتهاء ال�سنة املالية.

وتوجه الدعوة اإىل الأع�ساء حل�سور الجتماع قبل املوعد املحدد مبدة ل تقل عن )30( 

ثلثني يوما، واإذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز 

ال�ساغرة فـيه، فتوجه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن )45( خم�سة واأربعني 

يوما، ويجب اأن تت�سمن الدعوة فـي هذه احلالة فتح باب الرت�سيح لتلقي الطلبات خلل 

اأيام من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فـيهم �سروط الرت�سيح املو�سحة  )10( ع�سرة 

بهذا النظام مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة للرت�سيح، وبعد غلق باب الرت�سيح يجتمع جمل�ص 

واإخطار  املر�سحني  فـي  اللزمة  ال�سروط  توافر  من  للتحقق  اأ�سبوع  خلل  النادي  اإدارة 

وملن  النادي،  مبقر  ذلك  واإعلن  التايل  اليوم  فـي  عليهم  وملحظاته  باأ�سمائهم  الوزارة 

اأبديت ب�ساأنهم ملحظات التقــدم للــوزارة بالــرد عليها موؤيدا بامل�ستندات خلل )3( ثلثة 

اأيام من تاريخ اإعلن قائمة املر�سحني، وتقوم الوزارة بالبت فـي ذلك، وا�ستبعاد من ل تتوافر 

فـيهم �سروط الرت�سيح، واإخطار النادي بذلك.

ويجب الإعلن عن اجتماع اجلمعية العمومية ب�سحيفة يومية وا�سعة النت�سار بالإ�سافة 

اإىل الإعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي واملنطقة املحيطة به.

ويجوز لكل ع�سو ت�سلم �سورة من الأوراق اخلا�سة بالجتماع من اأمني �سر النادي مقابل 

�سداد الر�سم الذي تبينه اللئحة املالية.  
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املــادة ) 26 (

اجتماع  انعقاد  قبل  بالنادي  الإعلنات  لوحة  فـي  يعر�ص  اأن  الإدارة  جمل�ص  على  يجب 

الأع�ساء  باأ�سماء  نهائيا  ك�سفا  الأقل  على  اأيام  ثمانية   )8( بـــ  العادية  العمومية  اجلمعية 

ال�سندوق، وك�سفا  ال�سر واأمني  اأمني  الذين يحق لهم ح�سور الجتماع، موقعا عليه من 

نهائيا باأ�سماء املر�سحني معتمدا من الوزارة، كما تعر�ص �سورة كاملة من اأوراق الجتماع 

بنود جدول  اأي من  اأو  الأع�ساء  بيانات  اأو  اأ�سماء  فـي  التغيري  يجوز  ول  اأعماله،  وجدول 

الأعمال بعد ذلك.

املــادة ) 27 (

العمومية  اجلمعية  لعقد  الدعوة  اأوراق  من  كاملة  بن�سخة  كتابــة  الوزارة  اإخطـــار  يجـــب 

بنوعيها فـي ذات تاريخ الإعلن عنها.

ويجـــوز للــــوزارة اأن توفــــد عنهـــا مـــن تـــراه حل�ســـور الجتمــاع والإ�سراف على اإجراءاته، 

وله اأن يبدي راأيه فـيما يثار من مناق�سات دون اأن يكون له حق الت�سويت.  

املــادة ) 28 (

يجب على النادي اإبلغ الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية خلل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الجتماع على الأكرث، وللوزارة اإعلن بطلن اأي قرار ي�سدر 

باملخالفة لأحكام القانون اأو اللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له اأو لهذا النظام.

وللنادي اأن يتظلم اإىل الوزير من القرار املذكور خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

اإبلغه به، ويجب بحث هذا التظلم واإخطار النادي بالنتيجة كتابة خلل )60( �ستني يوما 

من تاريخ تقدميه. 

املــادة ) 29 (

ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اإل بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائها، فاإذا 

مل تتوافر هذه الأغلبية، يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر فـي نف�ص اليوم اأو فـي املوعد الذي 

يحدده املجل�ص خلل )15( خم�سة ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ الجتماع الأول.

ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ربع عدد الأع�ساء على الأقل، فاإذا مل تتوافر هذه 

الأغلبية فـي الجتماع الثاين، تقوم الوزارة بتكليف جمل�ص الإدارة مبمار�سة اخت�سا�سات 

اجلمعية العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها.
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واإذا مل تنعقد اجلمعية العمومية ب�سبب عدم اكتمال العدد القانوين، وكان �سمن جدول 

اأعمالها انتخاب جمل�ص الإدارة، يعني الوزير جمل�ص اإدارة موؤقتا من بني الأع�ساء العاملني 

ملدة ل تزيد على عام، ويفو�ص هذا املجل�ص فـي اخت�سا�سات اجلمعية العمومية حلني عقد 

اأول اجتماع لها لنتخاب جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 30 (

ت�سكل جلنة للإ�سراف على النتخابات وفرز الأ�سوات من بني اأع�ساء اجلمعية العمومية 

النداء على كل  اأن يكون  الوزارة، ويجب  فـي النتخابات وبح�سورمندوب  املر�سحني  غري 

مندوب بال�سم لت�سليمه بطاقة الت�سويت، ولدى الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفاة 

جلميـــع مراكــــز وع�سويـــة جمل�ص الإدارة اأو بها ك�سط اأو اإتلف متعمد اأو اأي اإ�سارة تدل 

على م�سدرها. 

املــادة ) 31 (

من  وكل  اجتماعاتها،  بح�سور  العادية(  وغري  )العادية  العمومية  اجلمعية  ع�سو  يلتزم 

لأحكام  وفقا  املقررة  املالية  الغرامة  بدفع  يلزم  مقبول  �سبب  بغري  احل�سور  عن  يتخلف 

اللئحة املالية للنادي.

وللنادي حرمان الع�سو الذي يتخلف عن ح�سور الجتماع من امل�ساركة فـي بع�ص اأن�سطته.

اأثناء  اجتماعها  يح�سر  اأن  عادية(  غري  اأو  )عادية  العمومية  اجلمعية  لع�سو  يجوز  ول 

مناق�سة اأي مو�سوع يكون له فـيه اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة 

م�سلحة �سخ�سية، كما ل يجوز له الت�سويت اإذا كان مو�سوع القرار اإبرام اتفاق معه اأو رفع 

دعوى عليه اأو اإنهاء اأي نزاع بينه وبني النادي، وذلك فـيما عدا انتخاب جمل�ص الإدارة. 

املــادة ) 32 (

اإذا انعقدت اجلمعية العمومية، وحالت اأ�سباب دون اإمتام جدول الأعمال، اعترب الجتماع 

على  الإدارة،  جمل�ص  اأو  العمومية  اجلمعية  حتدده  اآخر  ملوعد  اجلل�سة  وتوؤجل  م�ستمرا، 

التاأجيل �سحيحة  اتخذت قبل  التي  القرارات  وتعترب  باملوعد اجلديد،  الأع�ساء  يبلغ  اأن 

ونافذة.

ومع مراعاة الأحكام التي ت�سرتط اأغلبية خا�سة، ل يوؤثر فـي �سحة الجتماع اأو �سحة ما ي�سدر 

عنه من قرارات نق�ص عدد الأع�ساء احلا�سرين عن العدد الذي بداأ به الجتماع �سحيحا 

ما مل يقل عددهم وقت الت�سويت عن ربع عدد الأع�ساء الذين بداأ الجتماع بهم. 
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املــادة ) 33 (

تكون قرارات اجلمعية العمومية العادية فـيما عدا النتخابات �سحيحة بالأغلبية املطلقة 

اأما القرارات اخلا�سة بانتخاب جمل�ص الإدارة فـيكون الرتجيح ملن  لأ�سوات احلا�سرين، 

يح�سل على اأكرث عدد من الأ�سوات، واإذا ت�ساوى اثنان اأو اأكرث جترى الإعادة بينهم، فاإذا 

ت�ساوت الأ�سوات مرة اأخرى اأجريت القرعة بينهم لتحديد الع�سو الفائز، واإذا كان عدد 

املر�سحني ملجل�ص الإدارة اأو ل�سغل اأي مركز م�ساويا للعدد املطلوب، يعلن فوزهم بالتزكية 

دون احلاجة اإىل اإجراء النتخابات. 

املــادة ) 34 (

املطلوب  العدد  اأن يثبت فـي ورقة النتخاب  العمومية  يجب على كل ع�سو فـي اجلمعية 

انتخابه من املر�سحني لع�سوية جمل�ص الإدارة، واإل اعترب �سوته باطل. 

املــادة ) 35 (

فـيكون  النتخابات  عدا  فـيما  وعلنيا  ح�سوريا  العمومية  اجلمعيات  فـي  الت�سويت  يكون 

الت�سويت فـيها �سريا، ول جتوز الإنابة فـي ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية اأو فـي الت�سويت.

املــادة ) 36 (

لذلك،  يعد  منوذج  على  منه  موقعا  طلبا  يقدم  اأن  الإدارة  ملجل�ص  ير�سح  فـيمن  ي�سرتط 

وت�سلم هذه الطلبات اإىل اأمني �سر النادي الذي يجب عليه اإر�سال �سورة منها اإىل الوزارة 

فـي ذات الوقت.

وت�سدر الوزارة التعليمات اللزمة للإعداد للجمعيات العمومية واإجراءاتها، وكذا اإجراءات 

الرت�سيح والنتخاب وغريها من الإجراءات التي يجب اتباعها فـي هذه احلالة. 

املــادة ) 37 (

يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي، ويكون ذلك بناء على طلب مقدم 

من ربع عدد الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور اأو من الوزارة مع بيان الغر�ص من الجتماع، 

وعلى جمل�ص الإدارة اأن يقوم باتخاذ الإجراءات اللزمة وعقد الجتماع خلل )15( خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ الطلب، فاإذا مل يقم املجل�ص بدعوة اجلمعية العمومية، فاإنه يجوز 

للوزارة دعوتها على نفقة النادي، وتكون الدعوة وفقا لل�سكل والإجراءات التي ن�ص عليها 

هذا النظام.

باجلمعية  اخلا�سة  الإجراءات  ذات  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  �ساأن  فـي  وت�سري 

العمومية العادية. 
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املــادة ) 38 (

تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية مبا ياأتي:

1 - اإ�سقاط الع�سوية عن كل اأو بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبوافقة ثلثي الأع�ساء 

احلا�سرين.

2 - اإلغاء قرار اأو اأكرث من قرارات جمل�ص الإدارة مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�سرين.

3 - تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين.

4 - دمـــج النـــادي مـــع اأي نـــاد اآخـــر ميــار�ص نف�ص الن�ساط اأو اقرتاح حله وت�سفـيته، 

وذلك مبوافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية الذين لهم حق احل�سور.

ول تنفذ القرارات ال�سادرة عن الجتماع بالن�سبة للبندين )3( و)4( من هذه املادة اإل بعد 

تت�سمن  اأن  وي�سرتط  بها.  اإخطارها  تاريخ  يوما من  الوزارة خلل )30( ثلثني  اعتماد 

قرارات الدمج اأو احلل اإجراءات التنفـيذ.

املــادة ) 39 (

اإذا اأ�سقطـــت اجلمعيـــة العموميـــة غــري العاديـــة الع�سويــة عن بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

ل�سغل  العادية  العمومية  دعوة اجلمعية  اإجراءات  تتخذ  داخلـــه،  بالأغلبـــية  يخـــل  مبـــا ل 

الأماكن ال�ساغرة خلل )15( خم�سة ع�سر يوما.

جلنة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  تعني  كله،  الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اأ�سقطت  واإذا 

موؤقتة من )5( خم�سة اأ�سخا�ص ملدة )3( ثلثة اأ�سهر، تتوىل اإدارة �سوؤون النادي والدعوة 

لنتخاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وفـي احلالتني تكون الع�سوية املكت�سبة للمدة 

الباقية للمجل�ص.

املــادة ) 40 (

اإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية فـي املوعد املحدد لنعقادها، وجب 

على جمل�ص الإدارة اإبلغ الأع�ساء باملوعد اجلديد خلل )30( ثلثني يوما والإعلن عنه 

اأنه ل يجوز باأي حال  اأماكن ظاهرة بالنادي وبالن�سر بو�سائل الإعلم املنا�سبة، على  فـي 

اإجراء اأي تعديل فـي جدول اأعمالها اأو التغيري فـي اأ�سماء وحالة املر�سحني ملجل�ص الإدارة.
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املــادة ) 41 (
اأو احل�ساب اخلتامي، يجب على جمل�ص  امليزانية  العمومية على  توافق  اجلمعية  اإذا مل 

الإدارة دعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنعقاد خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ 

الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اإ�سقاط  فـي  للنظر  وذلك  العاديـــة،  العموميـــة  اجلمعية  اجتماع 

مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين، فاإن �سدر القرار بالإ�سقاط، تقوم اجلمعية العمومية 

اأ�سهر،  ثلثة   )3( ملدة  اأ�سخا�ص  خم�سة   )5( من  موؤقتة  جلنة  بتعيني  اجلل�سة  نف�ص  فـي 

تتوىل اإدارة �سوؤون النـــادي والدعـــوة لنتخــاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وتكون 

الع�سوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�ص الذي مت اإ�سقاطه، وفـي حالة عدم �سدور القرار 

بالإ�سقاط، اعترب ذلك مبثابة اإقرار للميزانية واحل�ساب اخلتامي.

املدة  العادية للنعقاد خلل  العمومية غري  الإدارة بدعوة اجلمعية  واإذا مل يقم جمل�ص 

امل�سار اإليها، تطبق اأحكام املادة )20( من القانون.

املــادة ) 42 (
ل يجوز للجمعية العمومية بنوعيها اأن تنظر فـي غري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال، 

فـيه  اتخذت  اأن  �سبق  مو�سوع  فـي  للنظر  عادية  غري  عمومية  جمعية  عقد  يجوز  ل  كما 

جمعية عمومية غري عادية قرارا اإل بعد م�سي �سنة ميلدية على الأقل من تاريخ �سدور 

اأنها تقت�سي نظر املو�سوع  هذا القرار، ما مل ت�ستجد وقائع جديدة يرى جمل�ص الإدارة 

قبل م�سي مدة ال�سنة.

املــادة ) 43 (
يراأ�ص اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية رئي�ص النادي، اأو نائبه فـي حالة 

اأو عند  اأع�سائها فـي حالة غيابهما  اأو من تختاره اجلمعية العمومية لذلك من بني  غيابه، 

قيام مانع قانوين لهما، ويتوىل اأمني �سر النادي القيام بالأعمال الإدارية والإ�سراف على 

حم�سر اجتماعها، فاإن كان غائبا تختار اجلمعية العمومية من يقوم بعمله من بني اأع�سائها.

الف�ســل ال�ســاد�س
جملــ�س الإدارة
املــادة ) 44 (

يدير �سوؤون النادي جمل�ص اإدارة يتكون من: 

الرئي�ص، ونائب الرئي�ص، واأمني ال�سر، واأمني ال�سندوق، و)5( خم�سة اأع�ساء.

ويتم انتخاب املجل�ص مبعرفة اجلمعية العمومية العادية للنادي من بني اأع�سائها العاملني 

بالقرتاع ال�سري املبا�سر.
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املــادة ) 45 (

مدة جمل�ص الإدارة )4( اأربعة اأعوام من تاريخ انتخابه اأو ت�سكيله. 

املــادة ) 46 (

اأع�سائه طبقا  اأعماله م�سوؤولية كاملة وت�سامنية بني  جمل�ص الإدارة م�سوؤول عن جميع 

لأحكام القانون.

العاملني  وجميع  الأع�ساء  من  ع�سو  كل  يكون  اجلزائية،  بامل�سوؤولية  الإخلل  عدم  ومع 

بالنادي م�سوؤول عن القرارات التي ي�سدرها اأو الت�سرفات التي يقوم بها اإذا كان من �ساأنها 

الإ�سرار مب�سالح النادي اأو باأمواله. 

املــادة ) 47 (

يجب اأن تتوفر فـي املر�سح ملجل�ص الإدارة ال�سروط الآتية: 

اأن يكون من الأع�ساء العاملني، وم�ســى علــى ع�سويتـــه العاملـــة بالنـــادي عـــام   - 1

على الأقل. 

2 - اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة، ومل يحكم عليه بعقوبة نهائية فـي جناية 

اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

3 - األ تقل �سنه عن )25( خم�سة وع�سرين عاما وقت تقدمي طلب الرت�سيح. 

4 - اأن يكون حا�سل على ال�سهادة العامة للتعليم العام على الأقل.

5 - اأن يكون له ن�ساط ريا�سي واجتماعي.

6 - اأن يكون م�سددا ر�سوم ال�سرتاك املقررة وفقا للئحة املالية.

املــادة ) 48 (

يجوز  ول  اآخر،  ناد  اإدارة  جمل�ص  واأي  النادي  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  بني  اجلمع  يجوز  ل 

لأع�ساء جمل�ص الإدارة ال�سرتاك مع ناديهم اأو ناد اآخر فـي املباريات الر�سمية فـي الألعاب 

الفردية اأو اجلماعية اأو التحكيم فـي تلك املباريات، ول يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص 

الإدارة والعمل بالنادي باأجر اأو مكافاأة.

املــادة ) 49 (

يبا�سر جمل�ص الإدارة الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإدارة �سوؤون النادي من جميع النواحي، وتوفـري الفر�ص للأع�ساء لتاأدية ن�ساطهم 

الريا�سي والجتماعي على اأكمل وجه، وتنفـيذ اخلطة املقررة.
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2 - و�سع الأ�س�ص والربامج التي ت�ساعد على النهو�ص بامل�ستوى الفني للفرق الريا�سية 

الريا�سية  اللعبات  احتادات  مباريات  فـي  متثله  التي  املتدرجة  ال�سن  فئات  فـي 

امل�سرتك فـيها فـي حدود ال�سيا�سة العامة التي ي�سعها احتاد اللعبة.

3 - العنايـــة بتنظيــــم ن�ســـاط الأع�ســـاء وتوجيههـــم واإقامـــة امل�سابقـــات بينهـــم، وغري 

ذلك من الأمور التي ت�ساعد على تكوينهم تكوينا �ساحلا فـي النواحي الوطنية 

واخللقية والريا�سية والجتماعية مع العناية بتكوين فرق النا�سئني ملختلف اللعبات. 

4 - البت فـي طلبات الع�سوية.

اجلزاءات طبقا  وتوقيع  اأو �سدهم  الأع�ساء  تقدم من  التي  ال�سكاوى  فـي  البت   -  5

للئحة التي تعد لهذا الغر�ص فـي حدود اأحكام هذا النظام.

6 - و�سع النظم واللوائح اللزمة لتنظيم �سوؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية 

واملالية.

7 - تكويـــن اللـــجان الدائمــــة اأو املوؤقتـــة لبحـــث تنظيـــم �ســـوؤون النادي املتنوعة �سواء 

فـي ذلك  ال�ستعانـــة  النادي، ويجـــوز  اأع�ساء  اأو من بني  املجل�ص  اأع�ساء  من بني 

بخرباء من خارج النادي. 

8 - املوافقة على العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي.

9 - اختيار امل�سرف الذي تودع فـيه اأموال النادي. 

10 - دعوة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، وتنفـيذ قراراتها. 

11 - و�سع التقرير ال�سنوي للأن�سطة املتنوعة للنادي، وعر�سه على اجلمعية العمومية.

12 - اإعداد احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية، وو�سع م�سروع امليزانية املقبلة 

متهيدا لعر�سها على مدقق احل�سابات واجلمعية العمومية. 

13 - بحث القرتاحات التي تقدم من الأع�ساء قبل عر�سها على اجلمعية العمومية.

14 - تعيني وترقية العاملني بالنادي، وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم واجلزاءات 

التاأديبية التي توقع عليهم واإنهاء خدماتهم، وذلك طبقا ملا تبينه اللئحة الداخلية. 

15 - اإعداد القيادات الريا�سية، وتاأهيل املدربني من اأبناء النادي. 

16 - بحث ودرا�سة اأي ا�ستقالت تقدم من اأع�ساء املجل�ص. 
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املــادة ) 50 (

يجتمع جمل�ص الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل �سهر، وتوجه الدعوة من اأمني �سر النادي 

قبل موعد الجتماع باأ�سبوع على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول اأعمال اجلل�سة واملذكرات 

اخلا�سة بها، ول تكون اجتماعات املجل�ص �سحيحة اإل اإذا ح�سرها الأغلبية املطلقة لأع�سائه، 

فاإذا مل تتوافر هذه الأغلبية يوؤجل الجتماع اإىل جل�سة اأخرى تعقد خلل اأ�سبوع من الجتماع 

اأن يذكر  الأول، ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ثلث الأع�ساء على الأقل، على 

ذلك فـي خطاب الدعوة.

وت�سدر قرارات املجل�ص بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، فاإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح 

اجلانب الذي منه الرئي�ص.

ول يجوز باأي حال اأن ي�سدر قرار باأغلبية اأقل من ربع عدد اأع�ساء املجل�ص.  

وتقوم اأمانة �سر النادي باإعداد �سجل لقيــد حما�ســر اجتماعـــات جملـــ�ص الإدارة، ويوقـــع 

على حم�سر كل جل�سة رئي�ص اجلل�سة واأمني ال�سر، ويجوز للوزارة اأن توفد مندوبا عنها 

امل�سلحة  اأن  ترى  معني  مو�سوع  فـي  نظرها  بوجهة  للإدلء  املجل�ص  اجتماعات  حل�سور 

العامة تقت�سي بحثه مع املجل�ص، دون اأن يكون له حق الت�سويت، وتخطر الوزارة ب�سورة 

من حم�سر اجتماع املجل�ص خلل اأ�سبوعني من تاريخ انعقاده.

وللـــوزارة اإعـــلن بطـــلن اأي قـــرار ي�ســـدره جملــ�ص الإدارة يكون خمالفا لأحكام القانون 

اأو هذا النظام اأو نظام النادي ولوائحه. 

املــادة ) 51 (

يجـــوز دعـــوة جملـــ�ص الإدارة لجتـــماع عاجـــل تقت�سيـــه ال�سرورة بناء على طلب الرئي�ص 

اأع�سائه، وفـي هذه احلالة ل تتقيد  اأو ثلث عدد  اأمني ال�سر - بعد موافقة الرئي�ص -  اأو 

الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املبينة فـي املادة ال�سابقة.

املــادة ) 52 (

للوزير فـي حالة خلو مركز اأو اأكرث من مراكز الأع�ساء املنتخبني مبجل�ص الإدارة لأي �سبب من 

الأ�سباب اأن يعني من ي�سغلها، فاإذا زاد عدد املراكز التي خلت على الن�سف حل املجل�ص بقوة القانون 

من تاريخ خلو اآخر مركز مكمل لهذا العدد، وي�ستمر الأع�ساء الباقون من املجل�ص ال�سابق فـي 

اإدارة �ســوؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �سدور قــرار من الوزيــــر بتعيني جمل�ص اإدارة 

جديد، وفـي احلالتني يكون التعيني من بني من تتوفر فـيهم �سروط الع�سوية وفقا لأحكام هذا 

النظام، على اأن يكون ذلك موؤقتا حلني انعقاد اأول جمعية عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد 

املكمل لت�سكيل جمل�ص الإدارة اأو لنتخاب جمل�ص اإدارة جديد بح�سب الأحوال. 
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املــادة ) 53 (

مي�سك النادي �سجـل ملحا�سر اجتماعات جمل�ص الإدارة، ويوقع على حم�ســر كـــل جل�ســـة 

الرئي�ص واأمني ال�سر.

اإدارة النادي بال�سجلت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بها فـي مقر النادي حتت  وحتتفظ 

اإ�سراف اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق، كل فـيما يخ�سه.

ويجـــوز لكـــل عــــ�سو مـــن اأع�ســـاء جملــــ�ص الإدارة الطـــلع عليها، كما يجوز لـه الطلع 

على �سجل حما�سر جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.

واإخطاره  بالنادي،  اخلا�سة  وامل�ستندات  وامللفات  ال�سجلت  جميع  على  الطلع  وللوزارة 

اأ�سبابها خلل )30( ثلثني  مبلحظاتها واملخالفات التي تراها، وذلك لتلفـيها واإزالة 

يوما من تاريخ الإخطار.

الف�ســـل ال�سابــع

املكتــب التنفـيــذي

املــادة ) 54 (

يكون ملجل�ص الإدارة مكتب تنفـيذي يتكون من الرئي�ص اأو نائبه رئي�سا، واأمني ال�سر، واأمني 

ال�سندوق، وع�سوين يختارهما جمل�ص الإدارة من بني اأع�سائه.

املــادة ) 55 (

يبا�سر املكتب التنفـيذي الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإعداد ودرا�سة املو�سوعات التــي تعر�ص علـــى جملـــ�ص الإدارة، واإبـــداء امللحظـــات 

عليها.

2 - متابعة تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة.

3 - بحـــث املو�سوعـــات العاجلـــة، واإ�ســـدار ما يــراه فـي �ساأنها من تو�سيات اأو قرارات 

فـي حدود ما تبينه اللئحة الداخلية للنادي.

4 - اإعداد م�سروع التقرير ال�سنوي عن اأن�سطة النادي.

5 - اقرتاح تعيني وترقية العاملني بالنادي وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم 

تبينه  ملا  طبقا  وذلك  خدماتهم،  واإنهاء  عليهم  توقع  التي  التاأديبية  واجلزاءات 

اللئحة الداخلية للنادي. 

6 - درا�سة ما يحيله اإليه جمل�ص الإدارة من مو�سوعات. 
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املــادة ) 56 (

تنظم اللئحة الداخلية للنادي اإجراءات عقد اجتماعات املكتب التنفـيذي.

وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائه، وت�سدر القرارات باأغلبية 

الأع�ساء احلا�سرين، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع، ول يجوز 

اأن يقل عدد احلا�سرين فـي اأي اجتماع عن )3( ثلثة. 

ويتعني عر�ص تو�سيات اأو قرارات املكتب التنفـيذي على جمل�ص الإدارة فـي اأول اجتماع له، 

ول تعترب تو�سياته اأو قراراته نهائية اإل بعد اعتمادها من املجل�ص.

الف�ســل الثامـــن

اخت�سا�سات الرئي�س - نائب الرئي�س - اأمني ال�سر - اأمني ال�سندوق

املــادة ) 57 (

يبا�سر رئي�ص النادي الخت�سا�سات الآتية: 

1 - رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وجمل�ص الإدارة، واجتماعات 

اللجان املختلفة فـي حالة ح�سوره لها. 

2 - متثيل النادي اأمام الق�ساء ولدى الغري.

موافقة جمل�ص  بعد  وذلك  النادي،  با�سم  تربم  التي  والتفاقيات  العقود  توقيع   -  3

الإدارة عليها.

4 - التوقيع مع اأمني ال�سندوق على اأذون ال�سرف وال�سيكات. 

5 - التوقيع على مكاتبات النادي ذات الطابع الهام.

املــادة ) 58 (

يبا�سر نائب الرئي�ص اخت�سا�سات الرئي�ص فـي حالة غيابه.

املــادة ) 59 (

يبا�سر اأمني ال�سر الخت�سا�سات الآتية: 

الإدارة،  وجمل�ص  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  لعقد  والإعداد  الدعوة  توجيه   -  1

واملكتب التنفـيذي واللجان وحترير املحا�سر اخلا�سة بها وت�سجيلها بال�سجلت 

املعدة لذلك، والتوقيع عليها مع رئي�ص الجتماع.
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2 - و�ســع جــدول اأعمــال الجتماعات واإدراج امل�سائل التي يرى جمل�ص الإدارة اإدراجها 

اأعمال  فـــي جدول  اإدراجهــا  املجلــ�ص  التــي يرى  اأعماله، واملو�سوعــات  فـي جدول 

اجلمعية العمومية.

3 - تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة، واملكتب التنفـيذي. 

4 - الإ�سراف على اأعمال اللجان وامل�ساركة فـي ع�سويتها وتنفـيذ قراراتها والإ�سراف 

على العاملني بالنادي ومتابعتهم. 

5 - رفع تقرير �سنوي اإىل جمل�ص الإدارة عن حالة النادي واأن�سطته املختلفة.

6 - عر�ص طلبات الع�سوية على جمل�ص الإدارة.

7 - حفظ �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سبما يقرره جمل�ص الإدارة.

8 - حفظ امل�ستندات وال�سجلت الإدارية والأختام بعهدته فـي مقر النادي.

9 - اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بال�سرتاك مع اأمني ال�سندوق، ورفعه 

اإىل جمل�ص الإدارة.

�سرورة  الإدارة  جمل�ص  يرى  التي  املكاتبات  عدا  النادي،  مكاتبات  على  التوقيع   -  10

توقيعها من رئي�ص النادي.

11 - الإ�سراف على اأوجه ن�ساط النادي، وتنفـيذ التعليمات ال�سادرة ب�ساأنها.

وفـي حالة تعيني مدير متفرغ للنادي، فاإنه ميار�ص الخت�سا�سات ال�سابقة، وله حق ح�سور 

ال�سر  اأمني  ويحتفظ  معدود،  �سوت  له  يكون  اأن  دون  فـيها  وامل�ساركة  الجتماعات  جميع 

بع�سويته فـي جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 60 (

يبا�سر اأمني ال�سندوق الخت�سا�سات الآتية:

1 - الإ�سراف على حت�سيل اإيرادات واأموال النادي، واإيداعها فـي امل�سرف الذي حتفظ 

فـيه اأمواله. 

2 - تنفــــيذ قـــرارات جمـــل�ص الإدارة واملكتــب التنفـيذي من الناحية املالية، والتحقق 

من مطابقتها لبنود امليزانية واللئحة املالية. 

3 - التوقيع مع الرئي�ص على اأذون ال�سرف وال�سيكات.
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4 - الإ�سراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجلت والدفاتر املالية واملحافظة 

على م�ستندات الإيرادات وامل�سروفات، وهو م�سوؤول عن جميع البيانات احل�سابية 

التي تر�سد فـي الدفاتر.

5 - اإعداد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية، وال�سرتاك مع اأمني ال�سر فـي اإعداد 

م�سروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة وتقدميها اإىل جمل�ص الإدارة.

6 - الإ�سراف على حفظ ال�سجلت والدفاتر املالية وكافة امل�ستندات وكل ما يت�سل  

بالناحية املالية من عهد فـي مقر النادي. 

7 - اعتماد �سرف الأجور وفواتري امل�سرتيات وا�ستهلك الكهرباء واملياه واخلدمات 

على اختلف اأنواعها، ح�سبما هو وارد فـي ميزانية النادي املعتمدة وطبقا للئحة 

املالية. 

8 - اإعداد تقرير ربع �سنوي واآخر �سنوي عن حالة النادي املالية، ورفعهما اإىل جمل�ص 

الإدارة.

الف�سل التا�سع

زوال واإ�ضقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س الإدارة

املــادة ) 61 (

تزول الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية: 

1 - الوفاة.

2 - ال�ستقالة.

3 - اإذا تخلف عن ح�سور)3( ثلث جل�سات عادية متتالية اأو )4( اأربع جل�سات متفرقة 

خلل العام، دون عذر كتابي يقبله املجل�ص، على اأن ي�سدر قرار من جمل�ص الإدارة 

باعتباره م�ستقيل.

املــادة ) 62 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا �سدر �سده حكم نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، اأو قرار 

تاأديبي من جهة حكومية عن خمالفة ثبت اأنها خملة بال�سرف اأو الأمانة.
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2 - اإذا اأ�سقطـــت ع�سويتـــه مــن اإحدى الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي، 

اأو املجال الجتماعي لأ�سباب خملة بال�سرف اأو الأمانة.

3 - اإذا ثبت ارتكابه اأعمال متـ�ص كرامة النادي، اأو ت�سر باأمواله اأو ممتلكاته على نحو 

يجعله غري جدير بع�سويته.

ول ت�سقط ع�سويته فـي هذه احلالة اإل بعد قيام جمل�ص الإدارة ببحثها وعر�سها على اجلمعية 

العمومية غري العادية، ويجب اأن ي�سدر قرارها باأغلبية ثلثي اأع�سائها احلا�سرين.

ول يجوز للع�سو الذي اأ�سقطت ع�سويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�سيح نف�سه مرة اأخرى 

لع�سوية جمل�ص اإدارة هذا النادي اأو اأي ناد اأو اأي هيئة ريا�سية اأخرى اإل اإذا رد اإليه اعتباره، 

اأو زالت اأ�سباب الإ�سقاط.

الف�ســـل العا�ســـر

حل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س موؤقت

املــادة ) 63 (

للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحل جمل�ص الإدارة وتعيني جمل�ص اإدارة موؤقت من بني اأع�ساء 

النادي العاملني ملدة عام، وذلك فـي احلالتني الآتيتني:

1 - عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية اأو غري العادية خلل )3( ثلثة 

اأ�سهر من تاريخ �سدورها.

2 - ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�سيمة. 

ول يجوز اإ�سدار قرار احلل اإل بعد اإخطار جمل�ص الإدارة بكتاب م�سجل باملخالفات املن�سوبة 

باإزالة  اأن يقوم جمل�ص الإدارة  اإليه وانق�ساء )30( ثلثني يوما من تاريخ الإخطار دون 

اأ�سباب املخالفات ما مل يكن لديه مربرات تقبلها الوزارة. 

تاريخ  من  �سهر  خلل  الر�سمية  اجلريدة  فـي  الإدارة  جمل�ص  حل  قرار  ين�سر  اأن  ويجب 

�سدوره. وملجل�ص الإدارة ولكل ع�سو فـيه التظلم اإىل الوزير من هذا القرار خلل )15( 

بالنتيجة  املتظلم  واإخطار  التظلم  هذا  بحث  ويجب  ن�سره،  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة 

خلل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدمي التظلم، ويعترب فوات ميعاد )60( الـ�ستني يوما 

امل�سار اإليه دون رد مبثابة رف�ص �سمني للتظلم.
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املــادة ) 64 (

على جمل�ص الإدارة الذي �سدر قرار بحله والعاملني القائمني بالعمل اأن يبادروا بت�سليم 

النادي و�سجلتـــه وم�ستنداتـــه وموجوداتـــه، ول يخل ذلك  اأمــوال  املوؤقت جميع  املجل�ص 

مب�سوؤوليتهم الت�سامنية وال�سخ�سية املن�سو�ص عليها فـي املادة )29( من القانون.

املــادة ) 65 (

يتوىل املجل�ص املوؤقت كافة اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة، ويلتزم باإزالة اأ�سباب املخالفات التي 

قبل  للنعقاد  العادية  العمومية  اجلمعية  يدعو  اأن  وعليه  ال�سابق،  املجل�ص  حل  اإىل  اأدت 

انتهـــاء مدتـــه لنتخــاب جملــ�ص اإدارة جديد، كما يعر�ص عليها تقريرا مف�سل عن حالة 

النادي، وما قام به من اأعمال خلل فرتة تعيينه.

الف�ســل احلــادي ع�ســر

حــل النــادي اأو دجمــه

املــادة ) 66 (

يجوز حل النادي اأو دجمه فـي ناد اآخر، بقرار م�سبب من الوزير فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا ثبت عجزه عن حتقيق الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

2 - اإذا ت�سرف فـي اأمواله فـي غري الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

3 - اإذا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.

4 - اإذا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون اأو خالف النظام العام اأو الآداب العامة.

ويبلغ قرار احلل اأو الدمج بالطرق الر�سمية.

ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من هذا القرار على النحو الوارد فـي املادة )34( من القانون.

املــادة ) 67 (

ين�سر قرار حل النادي اأو دجمه فـي اجلريدة الر�سمية، ويحظر على جمل�ص اإدارته وكذلك 

العاملني به موا�سلة اأعمالهم اأو الت�سرف فـي اأمواله فور �سدور القرار.

ويحظر على كل من تثبت م�سوؤوليته من اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن وقوع املخالفات التي 

دعت اإىل حل النادي تر�سيح نف�سه لع�سوية جمل�ص اإدارة اأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

الريا�سي ملدة )5( خم�سة اأعوام من تاريخ �سدور قرار احلل.
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املــادة ) 68 (

تعني الوزارة م�سفـيا باأجر للنادي بعد قرار حله اأو دجمه، ويجب على القائمني على اإدارته 

ذلك،  منهم  طلب  متى  به  اخلا�سة  وال�سجلت  امل�ستندات  جميع  امل�سفـي  بت�سليم  املبادرة 

وميتنع عليهم وامل�سرف املودع لديه اأمواله، واملدينني له الت�سرف فـي اأي �ساأن من �سوؤون 

اأو فـي اأي حق من حقوقه املالية اإل مبوافقة كتابية من امل�سفـي. 

وي�سدر الوزير قرارا بتوجيه اأموال النادي املنحل اإىل اأي ناد اآخر، وفـي حالة الدمج ت�سلم 

الأموال املتبقية للنادي الذي اأدمج فـيه.

الف�ســل الثانــي ع�ســر

تنظيــم اأعمــال النــادي

املــادة ) 69 (

والفنية،  واملالية  الإدارية  النادي  اأعمال  لتنظيم  لوائح  يراه من  ما  الإدارة  ي�سع جمل�ص 

وعلى الأخ�ص اللوائح الآتية:

  اأول: الالئحة الداخلية:
فتحه  ومواعيد  واأهدافه  النادي  اأغرا�ص  لتحقيق  التنفـيذية  الو�سائل  تت�سمن 

والإجراءات  والقواعد  النظم  وبيان  وملعبه،  مرافقه  ا�ستخدام  وتنظيم  وغلقه، 

التي تتبع فـي ح�سور الزوار، وفـي اجتماعـــات اجلمعيـــة العموميـــة وجمل�ص الإدارة 

وطريقـــة الت�سويت وفــرز الأ�سوات، كما تت�سمن تنظيم �سجلت النادي ودفاتره 

وكل ما يتبع ب�ساأن املحفوظات الفنية والإدارية، وقواعد توظيف العاملني وتاأديبهم، 

وغري ذلك من القواعد والنظم والإجراءات اللزمة حل�سن �سري العمل بالنادي.

ثانيا: الالئحة املالية:
النادي  املدرجة مبيزانية  العتمادات  الإيــرادات و�سرف  نظـــام حت�ســـيل  تت�ســـمن 

وتوزيع بـنود ال�سرف وفتح العتمادات امل�ستندية خلل العام، وال�سلف امل�ستدمية 

ال�سنوي،  واجلرد  املخازن  ونظام  امل�سرتيات  فـي  تتبع  التي  والإجـــراءات  واملوؤقتة 

املالية  وكذلك كل التنظيمات التي تتعلق بال�سجلت احل�سابية وحفظ امل�ستندات 

اأنواع  من  نوع  لكل  ال�سرتاك  فئات  وحتديد  امليزانية  م�ســـروع  اعتمـــاد  وطريقــــة 

الع�سوية وطريقة حت�سيلها والإجراءات التي تتبع فـي ذلك، واأحوال الإعفاء من ال�سرتاك 

اأو اأي ر�سوم اأخرى، وغري ذلك من املو�سوعات املالية املتعلقة بالنادي.
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ثالثـا: لئحة الن�ضاط الريا�ضي والثقافـي والجتماعي:
تت�سمن تنظيم الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي ب�سوره املتنوعة فـي حدود 

ال�سيا�سة العامة للدولة. 

كما تت�سمن اإجراءات تعيـني امل�سرفـني علـى الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي 

بالنادي، وحتديد اخت�سا�ساتهم، وال�سروط التي يجب اأن تتوافر فـيهم فـي حدود 

وتنظيم  املخت�سـة،  الريا�سيـة  اللعبات  واحتادات  الوزارة  ت�سعها  التي  القواعد 

العلقة بينهم وبني جمل�ص الإدارة. 

رابعـا: الالئحة ال�سحية: 
علجهم  وطريقة  اللعبني  على  ال�سحي  بالإ�سراف  اخلا�سة  القواعد  تت�سمن 

مما يتعر�سون له من اإ�سابات، ومكافحة تناول املن�سطات، وغري ذلك من الأمور 

ال�سحية الأخرى.

كما تت�سمن الأ�س�ص والقواعد التي يتبعها النادي فـي �ساأن ال�سرتاطات ال�سحية 

املتعلقة مبرافقه وخا�سة الأماكن املخ�س�سة للطهي واإعداد املاأكولت التي تقدم به، 

وذلك مبراعـــاة ال�سرتاطـــات ال�سحـــية والقواعـــد التـــي ت�سعهـــا اجلهـــات املعنيـــة 

فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) 70 (

يعمل باللوائح التي ي�سعها النادي من تاريخ موافقة جمل�ص الإدارة عليها، وي�سري ذلك 

على اأي تعديل على هذه اللوائح.

وتر�سل ن�سخة من هذه اللوائح اإىل الوزارة. 

الف�ســل الثالــث ع�ســر

ال�سكاوى واجلزاءات الإدارية

املــادة ) 71 (

يقدم اأع�ساء النادي ما لديهم من �سكاوى اإىل اأمني �سر النادي، وعليه اأن يقوم بتحقيقها 

بعد �سماع اأقوال ال�ساكي، وعر�ص نتيجة التحقيق على جمل�ص الإدارة للبت فـيها واإبلغ 

ال�ساكي بنتيجة الت�سرف فـي �سكواه، وذلك خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ تقدميها. 

ويجوز لل�ساكي اأن يطلب فـي التحقيق من اأمني ال�سر ال�سماح له باحل�سور اأمام جمل�ص 

الإدارة لإبداء وجهة نظره فـي ال�سكوى.
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املــادة ) 72 (

اأو قرارات جمل�ص  النادي  لوائح  اأو  النظام  اأو هذا  القانون  اأحكام  النادي  اإذا خالف ع�سو 

الإدارة، اأو وقع منه ما مي�ص �سمعة النادي اأو �سمعته، �سواء كان ذلك داخل النادي اأو خارجه، 

جاز توقيع اأحد اجلزاءات الآتية: 

1 - لفت النظر.

2 - الإنذار.

3 - الإيقاف عن مزاولة الن�ساط ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

4 - اإيقاف الع�سو موؤقتا اأو احلرمان من دخول النادي ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

5 - اإ�سقاط الع�سوية.

املــادة ) 73 (

ت�ســـدر قـــرارات جملــ�ص الإدارة بتوقيع اجلزاءات الأربعة الأوىل املبينة فـي املادة ال�سابقة 

بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، اأما اإ�سقاط الع�سوية فـي�سرتط فـي توقيعها موافقة 

ثلثة اأرباع اأع�ساء جمل�ص الإدارة على الأقل، واإذا ما احتاج الأمر اإىل بع�ص الوقت لإمتام 

التحقيـــق مـــع الع�ســـو، يجـــوز ملجلـــ�ص الإدارة اأن يتخذ قرارا باإيقافه كاإجراء احتياطي على 

األ تتجـــاوز مـــدة هـــذا الإيقـــاف الحتياطــــي اأ�سبوعـــني، وميكــــن اأن جتدد املدة ملرة واحدة 

فـي حالة امتناع الع�سو عن الإدلء باأقواله بعد اتخاذ اإجراءات ا�ستدعائه طبقا لهذا النظام. 

املــادة ) 74 (

ل يجوز توقيع اأي جزاء من اجلزاءات الواردة فـي املادة )72( اإل بعد �سماع اأقوال الع�سو 

املخالف وحتقيق دفاعه، ويتم اإخطار الع�سو حل�سور التحقيق بخطاب م�سجل قبل موعد 

اجلل�سة املحددة باأ�سبوع على الأقل، وفـي حالة ثبوت امتناعه عن احل�سور ي�سدر القرار 

فـي �ساأنه غيابيا.

واإذا �سدر القرار بتوقيع جزاء على الع�سو، يجوز له التظلم ملجل�ص الإدارة من هذا القرار 

بخطاب م�سجل خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره به، وملجل�ص الإدارة البت 

الع�سو  واإخطار  تاريخ تقدميه،  التظلم خلل مدة ل جتاوز )30( ثلثني يوما من  فـي 

بالنتيجة.

كما يجوز للع�سو التظلم اإىل الوزارة من قرار جمل�ص الإدارة للبت فـي تظلمه.

-105-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املــادة ) 75 (

اإعادة  الإدارة  يلتم�ص من جمل�ص  اأن  باإ�سقاط ع�سويته  قرار  ال�سادر �سده  للع�سو  يجوز 

النظر فـي اأمره بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور القرار.

الف�ســل الرابــع ع�ســر

اأحكــام عامــة

املــادة ) 76 (

بتعاونـه  وذلك  عامة،  ب�سفة  واملجتمع  اأع�سائه  خدمة  على  النادي  اإدارة  جمل�ص  يعمل 

وت�سامنـه مـع الهيئات املعنية بال�سوؤون الريا�سية والثقافـية والجتماعية فـي حدود ال�سيا�سة 

العامة للدولة والتخطيط الذي ت�سعه الوزارة.

املــادة ) 77 (

الت�سلية  و�سائل  فـيه  تتوافر  النادي  اأع�ساء  لأ�سر  خا�ص  مكان  اإعداد  على  النادي  يعمل 

والراحة لهم من كافة النواحي. 

املــادة ) 78 (

اأع�ساء النادي م�سوؤولون عما يقع منهم اأو من اأبنائهم اأو مرافقيهم من تلفـيات لأمـلك 

النادي وحمتوياتـه، ويلتزمون بدفع التعوي�سات املادية التي يحددها جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 79 (

ل يجوز اإ�سراك اأي لعب فـي اأي ن�ساط ريا�سي اإل بعد التاأكد من �سلمة �سحته، ويجب 

النادي ملفا  عام، ومي�سك  الأقل كل  واحدة على  الطبية مرة  اللعب  التحقق من حالة 

طبيا لكل لعب.

املــادة ) 80 (

ل يجوز للنادي اإقامة اأي مباريات اأو اأن�سطة مع الفرق الأجنبية �سواء داخل �سلطنة عمان 

اأو خارجها اإل بعد احل�سول على اإذن من احتاد اللعبة املخت�ص وموافقة كتابية من الوزارة، 

خارج  مقرها  هيئات  اأو  اأ�سخا�ص  من  م�ساعدات  اأو  اأموال  يتلقى  اأن  للنادي  يجوز  ل  كما 

�سلطنة عمان اأو اأن يدفع �سيئا من اأمواله لهذه الأ�سخا�ص اأو اجلهات اإل مبوافقة كتابية 

من الوزارة.
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املــادة ) 81 (

ل يجوز للنادي اأن يقوم باإن�ساء مبان اأو �سالت اأو قاعات اأو ملعب اأو اأي من�ساآت اأخرى 

جديدة اأو ا�ستكمال اإن�سائها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.

املــادة ) 82 (

والحتادات  للهيئات  العمومية  اجلمعيات  ح�سور  عن  يتخلف  األ  النـــادي  علـــى  يتعيـــن 

اإليهــا، ويختار جمل�ص الإدارة من ميثل النادي فـي هذه الجتماعات  الريا�سيـــة املن�ســـم 

اأع�ساء النادي الذين تتوافر فـيهـــم ال�ســـروط الواردة فـي نظم هذه الهيئات، ويجب  من 

على املنـــدوب اأن يقدم تقريــرا اإىل جمل�ص الإدارة مبا دار فـي هذه الجتماعات، كما يجب 

اأن يت�سمـــن تقرير جملــ�ص الإدارة ال�سنوي املقدم اإىل اجلمعية العمومية للنادي ملخ�سا 

ملا جاء فـي هذه التقارير، ووجهة نظر املجل�ص فـيها.

املــادة ) 83 (

ل يجوز للأع�ساء مزاولة األعاب القمار اأيا كان نوعها، كما ل يجوز اإدخال اأو بيع اأو تقدمي 

اأي م�سروبات روحية فـي مقر النادي. 

املــادة ) 84 (

النادي  اإىل ما يقع منهم من خمالفات لنظام  اأن يوجه نظر الأع�ساء  النادي  لأمني �سر 

ولوائحه وقرارات جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 85 (

ل يجوز لأع�ساء النادي اأن يوجهوا اأي لوم اأو توبيخ اإىل اأي من العاملني فـي النادي، ولهم 

فـي عملهم  اإهمال  اأو  اأخطاء  العاملني من  �سكوى كتابية عما يقع من هوؤلء  اأن يقدموا 

ال�ساكي بنتيجة  الع�سو  باإخطار  اأن يقوم  ال�سر  اأمني  النادي لبحثها، وعلى  اأمني �سر  اإىل 

الت�سرف فـي هذه ال�سكوى خلل اأ�سبوعني من تاريخ تقدميها، ويجوز للع�سو اأن يطلب 

رفع الأمر اإىل جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 86 (

الإدارية  اأعماله  لتنظيم  اللزمة  وال�سجلت  الدفاتر  بجانب  النادي  يحتفظ  اأن  يجب 

والثقافـي والجتماعي،  الريا�سي  ن�ساطه  لبيان وتنظيم  اأخرى  ودفاتر  ب�سجلت  واملالية 

وعلى الأخ�ص ال�سجلت الآتية: 
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1 - �سجل قيد اللعبني:

وال�سحيـة  الجتماعيـة  وحالته  و�سنه  منهم  كل  وعمل  اللعبني  اأ�سماء  ويت�سمن 

وملحظات امل�سوؤولني على ن�ساطه الريا�سي والثقافـي والجتماعي. 

2 - �سجل قيد الن�ساط:  

واأ�سماء من مثلوا  ونتائجها  والودية  الر�سمية  وامل�سابقات  املباريات  بيان  ويت�سمن 

النادي فـي كل منها وملحظات امل�سوؤولني عليها.

3 - �سجل التدريب: 

ويت�سمـــن اأ�سمـــاء املدربـــني ومواعيـــد التدريـــب للفــرق املختلفة اأو الأفراد، ومدى 

مواظبتهم وملحظات املدربني عليهم.

ويوقع على كل هذه ال�سجلت دوريا مع اإثبات التاريخ من كل من اأمني ال�سر واإداري اللعبة 

ورئي�ص جلنة الن�ساط الريا�سي. 

املــادة ) 87 (

يكون للنادي �سجل خا�ص تقيد فـيه اأ�سماء الزائرين، كما يجب اأن يكون لكل ع�سو �سورة 

�سخ�سية حتفظ لدى اإدارة النادي.

املــادة ) 88 (

تطبــــق اأحكـــام القانـــون والنظـــام الأ�سا�ســـي للأنديـــة الريا�سيـــة ال�سادر بالقرار الوزاري 

اأو فـيما مل تت�سمنه الن�سو�ص الواردة  2008/124 فـيـــما لـــم يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص  رقـــم 

فـي هذا النظام. 
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قـــرار وزاري

رقــم 2022/218

باإ�سهار نادي دماء والطائيني الريا�سي واعتماد نظامه الأ�سا�سي

ا�ستنـــادا اإلــى قانــون الهيئـــات اخلا�ســة العاملـــة فـــي املجـــال الريا�ســـي ال�ســـادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 2007/81،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/87 باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد 

اخـتـ�سـا�سـاتهـــا واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل النظام الأ�سا�سي للأندية الريا�سية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم 2008/124،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�سهر نادي دماء والطائيني الريا�سي. 

املــادة الثانيــــة

يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي دماء والطائيني الريا�سي.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 10 / 2 / 1444هـ

املوافـــــق:   7 / 9 / 2022م
ذي يــزن بن هيثـــم اآل �سعيــد
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب
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النظام الأ�ضا�ضي لنادي دماء والطائيني الريا�ضي

الف�ضــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

1 - الـــــــــــــــــوزارة: وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.
2 - الوزيــــــــــــــــــر: وزيـر الثقافة والريا�سة وال�سباب.

 3 - القانـــــــــــــــون: قانــون الهيئــات اخلا�ســة العاملة فـي املجال الريا�ســـي ال�ســـادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/81.

4 - النظـــــــــــــــــام: النظام الأ�سا�سي لنادي دماء والطائيني الريا�سي.
5 - النـــــــــــــــــادي: نادي دماء والطائيني الريا�سي.

6 - جمل�س الإدارة: جمل�ص اإدارة نادي دماء والطائيني الريا�سي.
الف�ضـــل الثانــي

تاأ�ضي�س النادي - واإ�ضهاره - واأهدافه

املــادة ) 2 (

نادي دماء والطائيني الريا�سي تاأ�س�ص عام 2022م، ومقره الرئي�ســي ولية دماء والطائيني،  

وقــد اأ�سهر/ اأعيد اإ�سهاره حتت رقم 218 بتاريخ 2022/9/7م طبقا للقانون، ويعترب من الهيئات 

اخلا�سة ذات النفع العام، ويتمتع بال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة.

املــادة ) 3 (

يهدف النادي اإىل حتقيق الآتي:

1 - ن�سر وممار�سة الريا�سة والرتبية البدنية وبث روحها ال�سليمة بني الأع�ساء.

2 - امل�ساهمة فـي تن�سئة الن�صء وال�سباب تن�سئة ريا�سية وثقافـية واجتماعية متوازنة، 

لتحقيق  وتاأهيلهم  ورعايتهم  مواهبهم،  واكت�ساف  ومهاراتهم،  قدراتهم  وتنمية 

التفوق فـي املجال الريا�سي.
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3 - تهيئة الو�سائل وتي�سري ال�سبل الكفـيلة ب�سغل اأوقات فراغ الأع�ساء مبا يعود عليهم 

بالنفع والفائدة بدنيا وثقافـيا واجتماعيا و�سحيا.

4 - تكوين فرق بالنادي فـي املجالت الريا�سية.

5 - العمل على تدريب الأع�ساء على اأ�ساليب الإدارة، وممار�سة امل�سوؤوليات امل�سرتكة 

واجلماعية فـي املجال الريا�سي والثقافـي والجتماعي.

6 - توفـري ال�سبل ل�سمان م�ساركة املراأة فـي الربامج الريا�سية مبا يتنا�سب واحتياجاتها. 

7 - العمل على تنظيم الأن�سطة الريا�سية اخلا�سة باملناف�سات بالتن�سيق مع احتادات 

اللعبات الريا�سية فـي �سلطنة عمان.

8 - اإتاحة الفر�سة للأع�ساء ملمار�سة الريا�سة، واكت�ساب املهارات اخلا�سة بالتكنولوجيا 

احلديثة املرتبطة بالن�ساط الريا�سي ب�سورة خا�سة.

9 - تنظيم الأن�سطة املختلفة بالنادي، واإعداد ال�سجلت اللزمة لذلك اإداريا وماليا 

وفنيا.

10 - تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للريا�سة فـي �سلطنة عمان، والعمل فـي اإطارها، واللتزام 

بالتخطيط الذي ت�سعه الوزارة فـي هذا ال�ساأن.

الف�ســل الثالــث

الع�سويـــة

املــادة ) 4 (

اأنواع الع�سوية و�سروطها: 

اأول: الع�سو العامل: 
هـــو الذي يقـــرر جملـــ�ص الإدارة قبوله ع�سوا عامل فـي النادي، ويتمتع بكافة حقوق 

هذه الع�سوية، ويتحمل جميع اللتزامات املرتتبة على ذلك، وي�سرتط فـيه الآتي:

1 - األ تقل �سنه عن )18( ثمانية ع�سر عاما عند تقدمي طلب الع�سوية.

2 - األ يكون حمروما من حقوقه املدنية.

3 - اأن يـــكون حممـــود ال�ســـرية ح�ســـن ال�سمعــــة ولـــم يحكـــم عليه بعقوبة نهائية 

فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
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4 - األ يكـــون قـــد �سبـــق اأن اأ�سقــطت عنه الع�سوية من اإحدى الهيئات الريا�سية، 

اأو الجتماعية، ما مل يكن قد زال عنه �سبب الإ�سقاط.

5 - اأن ي�سدد الر�سوم املقررة لهذه الع�سوية وفقا للئحة املالية.

ثانيــــا: الع�سو التابع: 

هــو الع�ســـو الـذي يكــون ا�سرتاكــه تابعــا للع�ســو العامـــل، وتنحــ�ســر ع�سويتــه فـي:

1 - زوج اأو زوجة الع�سو العامل.

2 - اأبناء الع�سو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن )18( ثمانية ع�سر عاما، 

واأقاربه من الدرجة الأوىل.

ثالثـــــا: الع�ســـو املنت�ســـب: 

بالنادي ل�ستيفائه كافة  الإدارة قبوله ع�سوا منت�سبا  يقـــرر جملـــ�ص  الذي  هــو 

�سروط الع�سوية العامـــلة عـــدا �سرط ال�سن، وينتقل اإىل الع�سوية العاملة فور 

بلوغه )18( ثمانية ع�سر عامــا، وي�سدد عنها ا�سرتاك الع�سو العامل دون �سداد 

ر�سم جديد لللتحاق.

رابعــــا: الع�سوية اجلماعية: 

هي التي يقرر جمل�ص الإدارة منحها جلهات تقع فـي نطاق النادي بهدف ال�ستفادة 

من اإمكاناته ومرافقه وخدماته، ب�سرط:

1 - اأن تتوىل اجلهة نف�سها التن�سيق مع اإدارة النادي فـي ممار�سة اأع�سائها للن�ساط.

2 - اأن تقوم اجلهة ب�سداد ر�سوم ال�سرتاك م�سبقا عن جميع الأع�ساء.

خام�سا: الع�سو الفخري: 

الفخرية،  الع�سوية  اأو  الرئا�سة  النادي منحه  اإدارة  يقـــرر جملــ�ص  الـــذي  وهـــو 

ملا اأداه مـــن خدمــات عامة متميزة للنادي اأو لأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

اأعوام قابلة للتجديد، ول ي�سدد  اأربعة  اأو املجتمع، وتكون مدتها )4(  الريا�سي 

عنهـــا اأي ر�ســـوم اأو ا�سرتاكـــات، ويحــق لهــذا الع�سو ال�ستفادة من جميع مرافق 

واأن�سطة النادي، وهي ع�سوية �سخ�سية ل متتد اآثارها لغري الع�سو.

ول متنح هذه الع�سوية لغري العمانيني اإل بعد موافقة الوزارة. 
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�ساد�سـا: الع�سو الريا�سي: 
تر�سيـــح  علـــى  بناء  ال�سفة  بهذه  قبوله  الإدارة  جمل�ص  يقرر  الذي  الع�سو  هو 

جلنـــة الن�ســـاط الريا�ســـي اأو اإداري اللعـــبة بالنــادي وذلك لتميزه فـي هذه اللعبة 

وا�ستفادة النادي منه كلعب.

ول ي�سدد عن هذه الع�سوية اأي ر�سوم ا�سرتاك.

املــادة ) 5 (

ل يجـــوز التغيـــري مـــن اأحـــد اأنـــواع الع�سويـــة اإلـــى اأي نوع اآخر اإل بقرار من جمل�ص الإدارة، 

مع التزام الع�سو ب�سداد ر�سم ال�سرتاك املقرر لنوع الع�سوية اجلديدة، وا�ستيفائه ل�سروطها.

اإجــراءات الع�سويــة

املــادة ) 6 (

 يقدم طلب الع�سوية اإىل اإدارة النادي على النموذج املخ�س�ص لذلك مقابل اإي�سال موؤرخ 

وموقع من اأمني ال�سندوق اأو املدير الإداري، وتدرج اأ�سماء طالبي اللتحاق بح�سب تواريخ 

�سروط  ا�ستيفاء  من  التاأكد  مع  احلاجة،  عند  اإليه  للرجوع  خا�ص  �سجل  فـي  طلباتهم 

الع�سوية، ويعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأع�ساء 

فـي اإبداء ملحظاته.

املــادة ) 7 (

تعـــر�ص طلـــبات الع�سويـــة علــى جمل�ص الإدارة م�سحوبة مبا يكون قد قدم عنها من ملحظات 

الإدارة خلل  الطلب بقرار جمل�ص  الأع�ساء، ويخطر مقدم  اأو  النـــادي  اإدارة  مـــن  �ســـواء 

الر�سوم  �سداد  الطلب  مقدم  على  يجب  القبول  حالة  وفـي  �سدوره،  تاريخ  من  اأ�سبوعني 

وال�سرتاكات املقررة، وملجل�ص الإدارة احلق فـي رف�ص اأي طلب اأو تاأجيله مع اإخطار مقدم 

الطلب بذلك، ويجب اأن يكون الرف�ص م�سببا، ويجوز ملن رف�ص طلبه اأن يتظلم للوزارة 

بالنتيجة  واإخطاره  التظلم  بحث  ويجب  بالرف�ص،  اإخطاره  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خلل 

خلل )30( ثلثني يوما.

املــادة ) 8 (

واجبات الأع�ساء وحقوقهم:

     يلتزم ع�سو النادي بالواجبات الآتية:

1 - احرتام النظام الأ�سا�سي للنادي ولوائحه.
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2 - املحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.

امل�سوؤولني  العمومية وتوجيهات  الإدارة، واجلمعية  3 - اللتزام بقرارات جمل�ص 

بالنادي.

4 - الوفاء باللتزامات املالية املقررة.

5 - احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلق الريا�سية.

     ويتمتع ع�سو النادي باحلقوق الآتية:

1 - دخول النادي فـي املواعيد املقررة.

2 - ا�ستعمال مرافق النادي وملعبه ومزاولة الأن�سطة املتنوعة.

3 - تقدمي اأي �سكوى اأو ملحظات عن اأي خمالفة لنظام النادي اأو لوائحه اأو غري 

ذلك لأمني �سر النادي.

ا�سرتاكــات الع�سويــة

املــادة ) 9 (

اأنواع  يتعني على كل ع�سو اأن يدفع الر�سوم وال�سرتاكات ح�سب الفئات املقررة لكل نوع من 

الع�سوية، وحتدد اللئحة املالية هذه الر�سوم وال�سرتاكات وطريقة حت�سيلها والإجراءات 

التي تتبع فـي ذلك واأحوال الإعفاء منها والفئات التي يتقرر اإعفاوؤها. وعلى اإدارة النادي 

م�سل�سلة  باأرقام  وال�سرتاكات  الع�سوية  اأنواع  من  نوع  كل  لقيد  خا�سة  �سجلت  اإعداد 

تت�سمن ا�سم الع�سو وبياناته ورقم وتاريخ قرار جمل�ص الإدارة بقبول ع�سويته، مع توقيع 

كل من اأمني �سر النادي واأمني ال�سندوق على هذه البيانات واملعلومات، وتختم كل �سفحة 

بخامت النادي.

اإ�ضقــاط الع�ضويــة

املــادة ) 10 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو النادي فـي احلالت الآتية:

1 - اإذا فقد �سرطا من �سروط الع�سوية.

الع�سو  اإخطار  ب�سرط  اأعوام متتالية،  ال�سرتاك )3( ثلثة  �سداد  تاأخر عن  اإذا   -  2

ب�سرورة ال�سداد واإل �سقطت ع�سويته. 
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3 - اإذا توافر فـي �ساأنه البند )5( من املادة )72( من هذا النظام. 

      وفـي جميع هذه الأحوال، يجب عــر�ص الأمـــر علــى جمل�ص الإدارة لإ�سدار قرار 

اإ�سقــاط الع�سويـــة، مـــع اإخطـــار العـــ�سو كتابــــة بذلك خـــلل )15( خمــ�سة ع�سر 

يوما من تاريخ �سدور القرار.

املــادة ) 11 (

ب�سبب  اأ�سقطت ع�سويته  الذي  الع�سو  اإىل  الع�سوية  اإعادة  يقرر  اأن  الإدارة  يجوز ملجل�ص 

املالية،  اللئحة  املتاأخرة عليه وفقا لأحكام  املبالغ  اأدى جميع  اإذا  ال�سرتاكات  �سداد  عدم 

وي�سرتط اأن يكون عدم ال�سداد لعذر قهري.

املــادة ) 12 (

ل يجوز للع�سو الذي �سقطت ع�سويته لأي �سبب من الأ�سباب اأو لورثته ا�سرتداد اأي ر�سوم 

اأو ا�سرتاكات اأو تربعات اأو هبات كان قد قدمها للنادي اأثناء ع�سويته. 

الف�ســل الرابــع

ماليــة النــادي

املــادة ) 13 (

تبداأ ال�سنة املالية للنادي فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من كل عام، على اأن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل له فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لل�سنة التي يبداأ فـيها ن�ساطه.

املــادة ) 14 (

تتكون املوارد املالية للنادي من:

1 - الر�سوم وال�سرتاكات املقررة ح�سبما تبينها اللئحة املالية.

2 - اإيرادات املباريات الريا�سية والأن�سطة والدعاية والإعلن واحلفلت التي توافق 

عليها الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها فـي هذا ال�ساأن.

3 - الإعانات احلكومية.

4 - عائدات اأمواله وم�سروعاته ال�ستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

5 - التربعات والهبات والو�سايا بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة. 

6 - الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة على قبولها.
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املــادة ) 15 (

علـــى النـــادي اأن يـــودع اأموالـــه النقديـــة فــــي ح�ســـاب با�سمـــه لـــدى اأحد امل�سارف املعتمدة 

فـي �سلطنة عمان، ول يجوز تغيري امل�سرف اأو احل�ساب اإل بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.

املــادة ) 16 (

الأموال  فائ�ص هذه  ي�ستغل  اأن  وله  اأغرا�سه،  يحــقق  فـيمـــا  اأموالـــه  اإنفـــاق  النـــادي  علـــى 

فـي اأعمال حمققة الربح ل�سمان مورد ثابت، عــلى األ يوؤثر ذلك فـي قدرته على ممار�سة 

ن�ساطه الأ�سا�سي، ويتعني احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.

املــادة ) 17 (

للنـــادي اأن يقـــوم بطلــب القـرو�ص والت�سهيلت املالية التي تلزم لإقامة اأو �سيانة من�ساآته 

اأو تغطية ا�ستثماراته العقارية واخلدمية طويلة الأجل، وذلك مبوافقة الوزارة.

كما له اأن يقوم باقرتا�ص ق�سري الأجل للأمور التي يحتاج اإليها لت�سيري اأموره اليومية.

ول يجوز للنادي باأي حال من الأحوال الدخول فـي مراهنات اأو م�ساربات مالية.    

املــادة ) 18 (

بغري  اأو  مبقابل  ح�سورها  يكون  حفلت  واإقامة  اجلمهور،  من  املال  جمع  للنادي  يجوز 

مقابل، وذلك بعد موافقة الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها.

املــادة ) 19 (

على النادي اإعداد ميزانيته ال�سنوية وح�سابه اخلتامي طبقا للأ�سول املحا�سبية املقررة. 

املالية من كل عام قرارا بتحديد  ال�سنة  اأن ي�سدر فـي بداية  ويتعني على جمل�ص الإدارة 

الن�سبة املئوية لكل بند من بنود ال�سرف على ال�سوؤون الإدارية والفنية والأن�سطة الريا�سية 

والإن�ساءات واملرافق واأعمال ال�سيانة وغريها من الأن�سطة.

واإذا بلغت امليزانية ال�سنوية )50.000( خم�سني األف ريال عماين، يتعني مراجعة وتدقيق 

احل�ساب اخلتامي له مبعرفة مدقق ح�سابات قانوين، م�سفوعا بامل�ستندات املوؤيدة له قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�سهر على الأقل.

املــادة ) 20 (

قانوين معتمد  النادي مدقق ح�سابات  يراجع ح�سابات  ال�سابقة،  املادة  مراعـــاة حكم  مـــع 

من غري اأع�ساء جمل�ص الإدارة، تختاره اجلمعية العمومية وحتدد مكافاأته، وذلك ملبا�سرة 

الخت�سا�سات الآتية:
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1 - مراجعة ح�سابات النادي اأول باأول، وفح�ص م�ستنداته املالية، والتاأكد من مطابقتها 

للئحة املالية.

2 - مراجعة تطبيق بنود امليزانية، ورفع ما يراه من ملحظات اإىل جمل�ص الإدارة 

مدقق  يقوم  امللحظات  هذه  بتلفـي  املجل�ص  يقم  مل  واإذا  تلفـيها،  على  ليعمل 

احل�سابات باإخطار الوزارة.

3 - مراجعة امليزانية واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�سهما على جمل�ص الإدارة.

4 - رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.

املــادة ) 21 (

اإذا خل مركز مدقق احل�سابات بال�ستقالة اأو الوفاة اأو لأي �سبب اآخر مينعه من مبا�سرة 

اخت�سا�ساته، يعني جمل�ص الإدارة بدل عنه، ويحدد مكافاأته، على اأن يعر�ص ذلك على اأول 

جمعية عمومية لإقراره اأو لختيار مدقق اآخر.

ل�سدور  �سببا  اخت�سا�ساته  مبا�سرة  فـي  احل�سابات  ملدقق  اجل�سيم  الإهمال  ثبوت  ويعترب 

قرار من املجل�ص با�ستبداله.

املــادة ) 22 (

والتربعات  والهبات  واملنقولة  الثابتة  واملمتلكات  ال�سرتاكــات  فـيهـــا  مبـــا  النـــادي  اأمـــوال 

والو�سايا والإعانات وغريها تعترب ملكا للنادي، ولي�ص للأع�ساء احلق فـيها. 

الف�ســل اخلامــ�س

اجلمعيــة العموميــة

املــادة ) 23 (

وفقا  امل�سددين ل�سرتاكاتهم  العاملني  الأع�ساء  للنادي من  العموميــة  تتكـــون اجلمعيـــة 

للئحـــة املالية، والذيـــن م�ســت على ع�سويتهم العاملة �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية.

املــادة ) 24 (

تخت�ص اجلمعية العمومية العادية مبا ياأتي:

1 - الت�سديق على حم�سر الجتماع ال�سابق.

الن�ساط،  وبرامج  املا�سي  للعام  اأعماله  عن  الإدارة  جمل�ص  تقرير  على  املوافقة   -  2

وخطة العمل للعام املقبل وتقرير مدقق احل�سابات. 
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3 - اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�سروع امليزانية لل�سنة 

املالية املقبلة.

4 - انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز ال�ساغرة.

5 - اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.

6 - حتديد احلد الأق�سى لأجر املدير املتفرغ.

7 - النظر فـي القرتاحات املقدمة من الأع�ســـاء قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة 

بــــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل.

املــادة ) 25 (

جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل عام فـي موعد يحدده جمل�ص 

الإدارة خلل )6( �ستة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية.

وتوجه الدعوة اإىل الأع�ساء حل�سور الجتماع قبل املوعد املحدد مبدة ل تقل عن )30( 

ثلثني يوما، واإذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز 

ال�ساغرة فـيه، فتوجه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن )45( خم�سة واأربعني 

يوما، ويجب اأن تت�سمن الدعوة فـي هذه احلالة فتح باب الرت�سيح لتلقي الطلبات خلل 

اأيام من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فـيهم �سروط الرت�سيح املو�سحة  )10( ع�سرة 

بهذا النظام مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة للرت�سيح، وبعد غلق باب الرت�سيح يجتمع جمل�ص 

واإخطار  املر�سحني  فـي  اللزمة  ال�سروط  توافر  من  للتحقق  اأ�سبوع  خلل  النادي  اإدارة 

وملن  النادي،  مبقر  ذلك  واإعلن  التايل  اليوم  فـي  عليهم  وملحظاته  باأ�سمائهم  الوزارة 

اأبديت ب�ساأنهم ملحظات التقــدم للــوزارة بالــرد عليها موؤيدا بامل�ستندات خلل )3( ثلثة 

ل  من  وا�ستبعاد  ذلك،  فـي  بالبت  الوزارة  وتقوم  املر�سحني،  قائمة  اإعلن  تاريخ  من  اأيام 

تتوافر فـيهم �سروط الرت�سيح، واإخطار النادي بذلك.

ويجب الإعلن عن اجتماع اجلمعية العمومية ب�سحيفة يومية وا�سعة النت�سار بالإ�سافة 

اإىل الإعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي واملنطقة املحيطة به.

ويجوز لكل ع�سو ت�سلم �سورة من الأوراق اخلا�سة بالجتماع من اأمني �سر النادي مقابل 

�سداد الر�سم الذي تبينه اللئحة املالية.  
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املــادة ) 26 (

اجتماع  انعقاد  قبل  بالنادي  الإعلنات  لوحة  فـي  يعر�ص  اأن  الإدارة  جمل�ص  على  يجب 

الأع�ساء  باأ�سماء  نهائيا  ك�سفا  الأقل  اأيام على  ثمانية  بـــــ )8(  العادية  العمومية  اجلمعية 

ال�سندوق، وك�سفا  ال�سر واأمني  اأمني  الذين يحق لهم ح�سور الجتماع، موقعا عليه من 

نهائيا باأ�سماء املر�سحني معتمدا من الوزارة، كما تعر�ص �سورة كاملة من اأوراق الجتماع 

بنود جدول  اأي من  اأو  الأع�ساء  بيانات  اأو  اأ�سماء  فـي  التغيري  يجوز  ول  اأعماله،  وجدول 

الأعمال بعد ذلك.

املــادة ) 27 (

العمومية  اجلمعية  لعقد  الدعوة  اأوراق  من  كاملة  بن�سخة  كتابــة  الوزارة  اإخطـــار  يجـــب 

بنوعيها فـي ذات تاريخ الإعلن عنها.

ويجـــوز للــــوزارة اأن توفــــد عنهـــا مـــن تـــراه حل�ســـور الجتمــاع والإ�سراف على اإجراءاته، 

وله اأن يبدي راأيه فـيما يثار من مناق�سات دون اأن يكون له حق الت�سويت.  

املــادة ) 28 (

يجب على النادي اإبلغ الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية خلل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الجتماع على الأكرث، وللوزارة اإعلن بطلن اأي قرار ي�سدر 

باملخالفة لأحكام القانون اأو اللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له اأو لهذا النظام.

وللنادي اأن يتظلم اإىل الوزير من القرار املذكور خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

اإبلغه به، ويجب بحث هذا التظلم واإخطار النادي بالنتيجة كتابة خلل )60( �ستني يوما 

من تاريخ تقدميه. 

املــادة ) 29 (

ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اإل بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائها، فاإذا 

مل تتوافر هذه الأغلبية، يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر فـي نف�ص اليوم اأو فـي املوعد الذي 

يحدده املجل�ص خلل )15( خم�سة ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ الجتماع الأول.

ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ربع عدد الأع�ساء على الأقل، فاإذا مل تتوافر هذه 

الأغلبية فـي الجتماع الثاين، تقوم الوزارة بتكليف جمل�ص الإدارة مبمار�سة اخت�سا�سات 

اجلمعية العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها.
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واإذا مل تنعقد اجلمعية العمومية ب�سبب عدم اكتمال العدد القانوين، وكان �سمن جدول 

اأعمالها انتخاب جمل�ص الإدارة، يعني الوزير جمل�ص اإدارة موؤقتا من بني الأع�ساء العاملني 

ملدة ل تزيد على عام، ويفو�ص هذا املجل�ص فـي اخت�سا�سات اجلمعية العمومية حلني عقد 

اأول اجتماع لها لنتخاب جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 30 (

ت�سكل جلنة للإ�سراف على النتخابات وفرز الأ�سوات من بني اأع�ساء اجلمعية العمومية 

النداء على كل  اأن يكون  الوزارة، ويجب  فـي النتخابات وبح�سورمندوب  املر�سحني  غري 

مندوب بال�سم لت�سليمه بطاقة الت�سويت، ولدى الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفاة 

جلميـــع مراكــــز وع�سويـــة جمل�ص الإدارة اأو بها ك�سط اأو اإتلف متعمد اأو اأي اإ�سارة تدل 

على م�سدرها. 

املــادة ) 31 (

من  وكل  اجتماعاتها،  بح�سور  العادية(  وغري  )العادية  العمومية  اجلمعية  ع�سو  يلتزم 

لأحكام  وفقا  املقررة  املالية  الغرامة  بدفع  يلزم  مقبول  �سبب  بغري  احل�سور  عن  يتخلف 

اللئحة املالية للنادي.

وللنادي حرمان الع�سو الذي يتخلف عن ح�سور الجتماع من امل�ساركة فـي بع�ص اأن�سطته.

اأثناء  اجتماعها  يح�سر  اأن  عادية(  غري  اأو  )عادية  العمومية  اجلمعية  لع�سو  يجوز  ول 

مناق�سة اأي مو�سوع يكون له فـيه اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة 

م�سلحة �سخ�سية، كما ل يجوز له الت�سويت اإذا كان مو�سوع القرار اإبرام اتفاق معه اأو رفع 

دعوى عليه اأو اإنهاء اأي نزاع بينه وبني النادي، وذلك فـيما عدا انتخاب جمل�ص الإدارة. 

املــادة ) 32 (

اإذا انعقدت اجلمعية العمومية، وحالت اأ�سباب دون اإمتام جدول الأعمال، اعترب الجتماع 

على  الإدارة،  جمل�ص  اأو  العمومية  اجلمعية  حتدده  اآخر  ملوعد  اجلل�سة  وتوؤجل  م�ستمرا، 

التاأجيل �سحيحة  اتخذت قبل  التي  القرارات  وتعترب  باملوعد اجلديد،  الأع�ساء  يبلغ  اأن 

ونافذة.

ومع مراعاة الأحكام التي ت�سرتط اأغلبية خا�سة، ل يوؤثر فـي �سحة الجتماع اأو �سحة ما 

ي�سدر عنه من قرارات نق�ص عدد الأع�ساء احلا�سرين عن العدد الذي بداأ به الجتماع 

�سحيحا ما مل يقل عددهم وقت الت�سويت عن ربع عدد الأع�ساء الذين بداأ الجتماع بهم. 
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املــادة ) 33 (

تكون قرارات اجلمعية العمومية العادية فـيما عدا النتخابات �سحيحة بالأغلبية املطلقة 

اأما القرارات اخلا�سة بانتخاب جمل�ص الإدارة فـيكون الرتجيح ملن  لأ�سوات احلا�سرين، 

يح�سل على اأكرث عدد من الأ�سوات، واإذا ت�ساوى اثنان اأو اأكرث جترى الإعادة بينهم، فاإذا 

ت�ساوت الأ�سوات مرة اأخرى اأجريت القرعة بينهم لتحديد الع�سو الفائز، واإذا كان عدد 

املر�سحني ملجل�ص الإدارة اأو ل�سغل اأي مركز م�ساويا للعدد املطلوب، يعلن فوزهم بالتزكية 

دون احلاجة اإىل اإجراء النتخابات. 

املــادة ) 34 (

املطلوب  العدد  اأن يثبت فـي ورقة النتخاب  العمومية  يجب على كل ع�سو فـي اجلمعية 

انتخابه من املر�سحني لع�سوية جمل�ص الإدارة، واإل اعترب �سوته باطل. 

املــادة ) 35 (

فـيكون  النتخابات  عدا  فـيما  وعلنيا  ح�سوريا  العمومية  اجلمعيات  فـي  الت�سويت  يكون 

الت�سويت فـيها �سريا، ول جتوز الإنابة فـي ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية اأوفـي الت�سويت.

املــادة ) 36 (

لذلك،  يعد  منوذج  على  منه  موقعا  طلبا  يقدم  اأن  الإدارة  ملجل�ص  ير�سح  فـيمن  ي�سرتط 

وت�سلم هذه الطلبات اإىل اأمني �سر النادي الذي يجب عليه اإر�سال �سورة منها اإىل الوزارة 

فـي ذات الوقت.

وت�سدر الوزارة التعليمات اللزمة للإعداد للجمعيات العمومية واإجراءاتها، وكذا اإجراءات 

الرت�سيح والنتخاب وغريها من الإجراءات التي يجب اتباعها فـي هذه احلالة. 

املــادة ) 37 (

يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي، ويكون ذلك بناء على طلب مقدم 

من ربع عدد الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور اأو من الوزارة مع بيان الغر�ص من الجتماع، 

وعلى جمل�ص الإدارة اأن يقوم باتخاذ الإجراءات اللزمة وعقد الجتماع خلل )15( خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ الطلب، فاإذا مل يقم املجل�ص بدعوة اجلمعية العمومية، فاإنه يجوز 

للوزارة دعوتها على نفقة النادي، وتكون الدعوة وفقا لل�سكل والإجراءات التي ن�ص عليها 

هذا النظام.

باجلمعية  اخلا�سة  الإجراءات  ذات  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  �ساأن  فـي  وت�سري 

العمومية العادية. 
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املــادة ) 38 (

تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية مبا ياأتي:

1 - اإ�سقاط الع�سوية عن كل اأو بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبوافقة ثلثي الأع�ساء 

احلا�سرين.

2 - اإلغاء قرار اأو اأكرث من قرارات جمل�ص الإدارة مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�سرين.

3 - تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين.

4 - دمـــج النـــادي مـــع اأي نـــاد اآخـــر ميــار�ص نف�ص الن�ساط اأو اقرتاح حله وت�سفـيته، 

وذلك مبوافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية الذين لهم حق احل�سور.

ول تنفذ القرارات ال�سادرة عن الجتماع بالن�سبة للبندين )3( و)4( من هذه املادة اإل بعد 

تت�سمن  اأن  وي�سرتط  بها.  اإخطارها  تاريخ  يوما من  الوزارة خلل )30( ثلثني  اعتماد 

قرارات الدمج اأو احلل اإجراءات التنفـيذ.

املــادة ) 39 (

اإذا اأ�سقطت اجلمعية العمومية غري العادية الع�سوية عن بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبا 

ل يخل بالأغلبية داخله، تتخذ اإجراءات دعوة اجلمعية العمومية العادية ل�سغل الأماكن 

ال�ساغرة خلل )15( خم�سة ع�سر يوما.

جلنة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  تعني  كله،  الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اأ�سقطت  واإذا 

موؤقتة من )5( خم�سة اأ�سخا�ص ملدة )3( ثلثة اأ�سهر، تتوىل اإدارة �سوؤون النادي والدعوة 

لنتخاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وفـي احلالتني تكون الع�سوية املكت�سبة للمدة 

الباقية للمجل�ص.

املــادة ) 40 (

اإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية فـي املوعد املحدد لنعقادها، وجب 

على جمل�ص الإدارة اإبلغ الأع�ساء باملوعد اجلديد خلل )30( ثلثني يوما والإعلن عنه 

اأنه ل يجوز باأي حال  اأماكن ظاهرة بالنادي وبالن�سر بو�سائل الإعلم املنا�سبة، على  فـي 

اإجراء اأي تعديل فـي جدول اأعمالها اأو التغيري فـي اأ�سماء وحالة املر�سحني ملجل�ص الإدارة.
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املــادة ) 41 (
اأو احل�ساب اخلتامي، يجب على جمل�ص  اإذا مل توافق  اجلمعية العمومية على امليزانية   

الإدارة دعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنعقاد خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ 

الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اإ�سقاط  فـي  للنظر  وذلك   ، العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين، فاإن �سدر القرار بالإ�سقاط، تقوم اجلمعية العمومية 

اأ�سهر،  ثلثة   )3( ملدة  اأ�سخا�ص  خم�سة   )5( من  موؤقتة  جلنة  بتعيني  اجلل�سة  نف�ص  فـي 

تتوىل اإدارة �سوؤون النادي  والدعوة لنتخاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وتكون 

الع�سوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�ص الذي مت اإ�سقاطه، وفـي حالة عدم �سدور القرار 

بالإ�سقاط، اعترب ذلك مبثابة اإقرار للميزانية واحل�ساب اخلتامي.

املدة  العادية للنعقاد خلل  العمومية غري  الإدارة بدعوة اجلمعية  واإذا مل يقم جمل�ص 

امل�سار اإليها، تطبق اأحكام املادة )20( من القانون.

املــادة ) 42 (
ل يجوز للجمعية العمومية بنوعيها اأن تنظر فـي غري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال، 

فـيه  اتخذت  اأن  �سبق  مو�سوع  فـي  للنظر  عادية  غري  عمومية  جمعية  عقد  يجوز  ل  كما 

جمعية عمومية غري عادية قرارا اإل بعد م�سي �سنة ميلدية على الأقل من تاريخ �سدور 

اأنها تقت�سي نظر املو�سوع  هذا القرار، ما مل ت�ستجد وقائع جديدة يرى جمل�ص الإدارة 

قبل م�سي مدة ال�سنة.

املــادة ) 43 (
يراأ�ص اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية رئي�ص النادي، اأو نائبه فـي حالة 

اأو عند  اأع�سائها فـي حالة غيابهما  اأو من تختاره اجلمعية العمومية لذلك من بني  غيابه، 

قيام مانع قانوين لهما، ويتوىل اأمني �سر النادي القيام بالأعمال الإدارية والإ�سراف على 

حم�سر اجتماعها، فاإن كان غائبا تختار اجلمعية العمومية من يقوم بعمله من بني اأع�سائها.

الف�ســل ال�ســاد�س
جملــ�س الإدارة
املــادة ) 44 (

يدير �سوؤون النادي جمل�ص اإدارة يتكون من: 

الرئي�ص، ونائب الرئي�ص، واأمني ال�سر، واأمني ال�سندوق، و)5( خم�سة اأع�ساء.

ويتم انتخاب املجل�ص مبعرفة اجلمعية العمومية العادية للنادي من بني اأع�سائها العاملني 

بالقرتاع ال�سري املبا�سر.
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املــادة ) 45 (

مدة جمل�ص الإدارة )4( اأربعة اأعوام من تاريخ انتخابه اأو ت�سكيله. 

املــادة ) 46 (

اأع�سائه طبقا  اأعماله م�سوؤولية كاملة وت�سامنية بني  جمل�ص الإدارة م�سوؤول عن جميع 

لأحكام القانون.

العاملني  وجميع  الأع�ساء  من  ع�سو  كل  يكون  اجلزائية،  بامل�سوؤولية  الإخلل  عدم  ومع 

بالنادي م�سوؤول عن القرارات التي ي�سدرها اأو الت�سرفات التي يقوم بها اإذا كان من �ساأنها 

الإ�سرار مب�سالح النادي اأو باأمواله. 

املــادة ) 47 (

يجب اأن تتوفر فـي املر�سح ملجل�ص الإدارة ال�سروط الآتية: 

اأن يكون من الأع�ساء العاملني، وم�ســى علــى ع�سويتـــه العاملـــة بالنـــادي عـــام   - 1

على الأقل. 

2 - اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة، ومل يحكم عليه بعقوبة نهائية فـي جناية 

اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

3 - األ تقل �سنه عن )25( خم�سة وع�سرين عاما وقت تقدمي طلب الرت�سيح. 

4 - اأن يكون حا�سل على ال�سهادة العامة للتعليم العام على الأقل.

5 - اأن يكون له ن�ساط ريا�سي واجتماعي.

6 - اأن يكون م�سددا ر�سوم ال�سرتاك املقررة وفقا للئحة املالية.

املــادة ) 48 (

يجوز  ول  اآخر،  ناد  اإدارة  جمل�ص  واأي  النادي  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  بني  اجلمع  يجوز  ل 

لأع�ساء جمل�ص الإدارة ال�سرتاك مع ناديهم اأو ناد اآخر فـي املباريات الر�سمية فـي الألعاب 

الفردية اأو اجلماعية اأو التحكيم فـي تلك املباريات، ول يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص 

الإدارة والعمل بالنادي باأجر اأو مكافاأة.

املــادة ) 49 (

يبا�سر جمل�ص الإدارة الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإدارة �سوؤون النادي من جميع النواحي، وتوفـري الفر�ص للأع�ساء لتاأدية ن�ساطهم 

الريا�سي والجتماعي على اأكمل وجه، وتنفـيذ اخلطة املقررة.
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2 - و�سع الأ�س�ص والربامج التي ت�ساعد على النهو�ص بامل�ستوى الفني للفرق الريا�سية 

الريا�سية  اللعبات  احتادات  مباريات  فـي  متثله  التي  املتدرجة  ال�سن  فئات  فـي 

امل�سرتك فـيها فـي حدود ال�سيا�سة العامة التي ي�سعها احتاد اللعبة.

3 - العنايـــة بتنظيــــم ن�ســـاط الأع�ســـاء وتوجيههـــم واإقامـــة امل�سابقـــات بينهـــم، وغري 

ذلك من الأمور التي ت�ساعد على تكوينهم تكوينا �ساحلا فـي النواحي الوطنية 

واخللقية والريا�سية والجتماعية مع العناية بتكوين فرق النا�سئني ملختلف اللعبات. 

4 - البت فـي طلبات الع�سوية.

اجلزاءات طبقا  وتوقيع  اأو �سدهم  الأع�ساء  تقدم من  التي  ال�سكاوى  فـي  البت   -  5

للئحة التي تعد لهذا الغر�ص فـي حدود اأحكام هذا النظام.

6 - و�سع النظم واللوائح اللزمة لتنظيم �سوؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية 

واملالية.

7 - تكويـــن اللـــجان الدائمــــة اأو املوؤقتـــة لبحـــث تنظيـــم �ســـوؤون النادي املتنوعة �سواء 

فـي ذلك  ال�ستعانـــة  النادي، ويجـــوز  اأع�ساء  اأو من بني  املجل�ص  اأع�ساء  من بني 

بخرباء من خارج النادي. 

8 - املوافقة على العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي.

9 - اختيار امل�سرف الذي تودع فـيه اأموال النادي. 

10 - دعوة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، وتنفـيذ قراراتها. 

11 - و�سع التقرير ال�سنوي للأن�سطة املتنوعة للنادي، وعر�سه على اجلمعية العمومية.

12 - اإعداد احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية، وو�سع م�سروع امليزانية املقبلة 

متهيدا لعر�سها على مدقق احل�سابات واجلمعية العمومية. 

13 - بحث القرتاحات التي تقدم من الأع�ساء قبل عر�سها على اجلمعية العمومية.

14 - تعيني وترقية العاملني بالنادي، وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم واجلزاءات 

التاأديبية التي توقع عليهم واإنهاء خدماتهم، وذلك طبقا ملا تبينه اللئحة الداخلية. 

15 - اإعداد القيادات الريا�سية، وتاأهيل املدربني من اأبناء النادي. 

16 - بحث ودرا�سة اأي ا�ستقالت تقدم من اأع�ساء املجل�ص. 
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املــادة ) 50 (

يجتمع جمل�ص الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل �سهر، وتوجه الدعوة من اأمني �سر النادي 

قبل موعد الجتماع باأ�سبوع على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول اأعمال اجلل�سة واملذكرات 

اخلا�سة بها، ول تكون اجتماعات املجل�ص �سحيحة اإل اإذا ح�سرها الأغلبية املطلقة لأع�سائه، 

فاإذا مل تتوافر هذه الأغلبية يوؤجل الجتماع اإىل جل�سة اأخرى تعقد خلل اأ�سبوع من الجتماع 

اأن يذكر  الأول، ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ثلث الأع�ساء على الأقل، على 

ذلك فـي خطاب الدعوة.

وت�سدر قرارات املجل�ص بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، فاإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح 

اجلانب الذي منه الرئي�ص.

ول يجوز باأي حال اأن ي�سدر قرار باأغلبية اأقل من ربع عدد اأع�ساء املجل�ص.  

وتقوم اأمانة �سر النادي باإعداد �سجل لقيــد حما�ســر اجتماعـــات جملـــ�ص الإدارة، ويوقـــع 

على حم�سر كل جل�سة رئي�ص اجلل�سة واأمني ال�سر، ويجوز للوزارة اأن توفد مندوبا عنها 

امل�سلحة  اأن  ترى  معني  مو�سوع  فـي  نظرها  بوجهة  للإدلء  املجل�ص  اجتماعات  حل�سور 

العامة تقت�سي بحثه مع املجل�ص، دون اأن يكون له حق الت�سويت، وتخطر الوزارة ب�سورة 

من حم�سر اجتماع املجل�ص خلل اأ�سبوعني من تاريخ انعقاده.

وللـــوزارة اإعـــلن بطـــلن اأي قـــرار ي�ســـدره جملــ�ص الإدارة يكون خمالفا لأحكام القانون 

اأو هذا النظام اأو نظام النادي ولوائحه. 

املــادة ) 51 (

يجـــوز دعـــوة جملـــ�ص الإدارة لجتـــماع عاجـــل تقت�سيـــه ال�سرورة بناء على طلب الرئي�ص 

اأع�سائه، وفـي هذه احلالة ل تتقيد  اأو ثلث عدد  اأمني ال�سر - بعد موافقة الرئي�ص -  اأو 

الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املبينة فـي املادة ال�سابقة.

املــادة ) 52 (

للوزير فـي حالة خلو مركز اأو اأكرث من مراكز الأع�ساء املنتخبني مبجل�ص الإدارة لأي �سبب من 

الأ�سباب اأن يعني من ي�سغلها، فاإذا زاد عدد املراكز التي خلت على الن�سف حل املجل�ص بقوة القانون 

من تاريخ خلو اآخر مركز مكمل لهذا العدد، وي�ستمر الأع�ساء الباقون من املجل�ص ال�سابق فـي 

اإدارة �ســوؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �سدور قــرار من الوزيــــر بتعيني جمل�ص اإدارة 

جديد، وفـي احلالتني يكون التعيني من بني من تتوفر فـيهم �سروط الع�سوية وفقا لأحكام هذا 

النظام، على اأن يكون ذلك موؤقتا حلني انعقاد اأول جمعية عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد 

املكمل لت�سكيل جمل�ص الإدارة اأو لنتخاب جمل�ص اإدارة جديد بح�سب الأحوال. 
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املــادة ) 53 (

مي�سك النادي �سجـل ملحا�سر اجتماعات جمل�ص الإدارة، ويوقع على حم�ســر كـــل جل�ســـة 

الرئي�ص واأمني ال�سر.

اإدارة النادي بال�سجلت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بها فـي مقر النادي حتت  وحتتفظ 

اإ�سراف اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق، كل فـيما يخ�سه.

ويجـــوز لكـــل عــــ�سو مـــن اأع�ســـاء جملــــ�ص الإدارة الطـــلع عليها، كما يجوز لـه الطلع 

على �سجل حما�سر جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.

واإخطاره  بالنادي،  اخلا�سة  وامل�ستندات  وامللفات  ال�سجلت  جميع  على  الطلع  وللوزارة 

اأ�سبابها خلل )30( ثلثني  مبلحظاتها واملخالفات التي تراها، وذلك لتلفـيها واإزالة 

يوما من تاريخ الإخطار.

الف�ســـل ال�سابــع

املكتــب التنفـيــذي

املــادة ) 54 (

يكون ملجل�ص الإدارة مكتب تنفـيذي يتكون من الرئي�ص اأو نائبه رئي�سا، واأمني ال�سر، واأمني 

ال�سندوق، وع�سوين يختارهما جمل�ص الإدارة من بني اأع�سائه.

املــادة ) 55 (

يبا�سر املكتب التنفـيذي الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإعداد ودرا�سة املو�سوعات التــي تعر�ص علـــى جملـــ�ص الإدارة، واإبـــداء امللحظـــات 

عليها.

2 - متابعة تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة.

3 - بحـــث املو�سوعـــات العاجلـــة، واإ�ســـدار ما يــراه فـي �ساأنها من تو�سيات اأو قرارات 

فـي حدود ما تبينه اللئحة الداخلية للنادي.

4 - اإعداد م�سروع التقرير ال�سنوي عن اأن�سطة النادي.

5 - اقرتاح تعيني وترقية العاملني بالنادي وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم 

تبينه  ملا  طبقا  وذلك  خدماتهم،  واإنهاء  عليهم  توقع  التي  التاأديبية  واجلزاءات 

اللئحة الداخلية للنادي. 

6 - درا�سة ما يحيله اإليه جمل�ص الإدارة من مو�سوعات. 
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املــادة ) 56 (

تنظم اللئحة الداخلية للنادي اإجراءات عقد اجتماعات املكتب التنفـيذي.

وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائه، وت�سدر القرارات باأغلبية 

الأع�ساء احلا�سرين، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع، ول يجوز 

اأن يقل عدد احلا�سرين فـي اأي اجتماع عن )3( ثلثة. 

ويتعني عر�ص تو�سيات اأو قرارات املكتب التنفـيذي على جمل�ص الإدارة فـي اأول اجتماع له، 

ول تعترب تو�سياته اأو قراراته نهائية اإل بعد اعتمادها من املجل�ص.

الف�ســل الثامـــن

اخت�سا�ســات

الرئي�س - نائب الرئي�س - اأمني ال�سر - اأمني ال�سندوق

املــادة ) 57 (

يبا�سر رئي�ص النادي الخت�سا�سات الآتية: 

1 - رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وجمل�ص الإدارة، واجتماعات 

اللجان املختلفة فـي حالة ح�سوره لها. 

2 - متثيل النادي اأمام الق�ساء ولدى الغري.

موافقة جمل�ص  بعد  وذلك  النادي،  با�سم  تربم  التي  والتفاقيات  العقود  توقيع   -  3

الإدارة عليها.

4 - التوقيع مع اأمني ال�سندوق على اأذون ال�سرف وال�سيكات. 

5 - التوقيع على مكاتبات النادي ذات الطابع الهام.

املــادة ) 58 (

يبا�سر نائب الرئي�ص اخت�سا�سات الرئي�ص فـي حالة غيابه.

املــادة ) 59 (

يبا�سر اأمني ال�سر الخت�سا�سات الآتية: 

الإدارة،  وجمل�ص  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  لعقد  والإعداد  الدعوة  توجيه   -  1

واملكتب التنفـيذي واللجان وحترير املحا�سر اخلا�سة بها وت�سجيلها بال�سجلت 

املعدة لذلك، والتوقيع عليها مع رئي�ص الجتماع.
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2 - و�ســع جــدول اأعمــال الجتماعات واإدراج امل�سائل التي يرى جمل�ص الإدارة اإدراجها 

اأعمال  فـــي جدول  اإدراجهــا  املجلــ�ص  التــي يرى  اأعماله، واملو�سوعــات  فـي جدول 

اجلمعية العمومية.

3 - تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة، واملكتب التنفـيذي. 

4 - الإ�سراف على اأعمال اللجان وامل�ساركة فـي ع�سويتها وتنفـيذ قراراتها والإ�سراف 

على العاملني بالنادي ومتابعتهم. 

5 - رفع تقرير �سنوي اإىل جمل�ص الإدارة عن حالة النادي واأن�سطته املختلفة.

6 - عر�ص طلبات الع�سوية على جمل�ص الإدارة.

7 - حفظ �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سب ما يقرره جمل�ص الإدارة.

8 - حفظ امل�ستندات وال�سجلت الإدارية والأختام بعهدته فـي مقر النادي.

9 - اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بال�سرتاك مع اأمني ال�سندوق، ورفعه 

اإىل جمل�ص الإدارة.

�سرورة  الإدارة  جمل�ص  يرى  التي  املكاتبات  عدا  النادي،  مكاتبات  على  التوقيع   -  10

توقيعها من رئي�ص النادي.

11 - الإ�سراف على اأوجه ن�ساط النادي، وتنفـيذ التعليمات ال�سادرة ب�ساأنها.

وفـي حالة تعيني مدير متفرغ للنادي، فاإنه ميار�ص الخت�سا�سات ال�سابقة، وله حق ح�سور 

ال�سر  اأمني  ويحتفظ  معدود،  �سوت  له  يكون  اأن  دون  فـيها  وامل�ساركة  الجتماعات  جميع 

بع�سويته فـي جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 60 (

يبا�سر اأمني ال�سندوق الخت�سا�سات الآتية:

1 - الإ�سراف على حت�سيل اإيرادات واأموال النادي، واإيداعها فـي امل�سرف الذي حتفظ 

فـيه اأمواله. 

2 - تنفــــيذ قـــرارات جمـــل�ص الإدارة واملكتــب التنفـيذي من الناحية املالية، والتحقق 

من مطابقتها لبنود امليزانية واللئحة املالية. 

3 - التوقيع مع الرئي�ص على اأذون ال�سرف وال�سيكات.
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4 - الإ�سراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجلت والدفاتر املالية واملحافظة 

على م�ستندات الإيرادات وامل�سروفات، وهو م�سوؤول عن جميع البيانات احل�سابية 

التي تر�سد فـي الدفاتر.

5 - اإعداد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية، وال�سرتاك مع اأمني ال�سر فـي اإعداد 

م�سروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة وتقدميها اإىل جمل�ص الإدارة.

6 - الإ�سراف على حفظ ال�سجلت والدفاتر املالية وكافة امل�ستندات وكل ما يت�سل  

بالناحية املالية من عهد فـي مقر النادي. 

7 - اعتماد �سرف الأجور وفواتري امل�سرتيات وا�ستهلك الكهرباء واملياه واخلدمات 

على اختلف اأنواعها، ح�سبما هو وارد فـي ميزانية النادي املعتمدة وطبقا للئحة 

املالية. 

8 - اإعداد تقرير ربع �سنوي واآخر �سنوي عن حالة النادي املالية، ورفعهما اإىل جمل�ص 

الإدارة.

الف�سل التا�سع

زوال واإ�ضقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س الإدارة

املــادة ) 61 (

تزول الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية: 

1 - الوفاة.

2 - ال�ستقالة.

3 - اإذا تخلف عن ح�سور)3( ثلث جل�سات عادية متتالية اأو )4( اأربع جل�سات متفرقة 

خلل العام، دون عذر كتابي يقبله املجل�ص، على اأن ي�سدر قرار من جمل�ص الإدارة 

باعتباره م�ستقيل.

املــادة ) 62 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا �سدر �سده حكم نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، اأو قرار 

تاأديبي من جهة حكومية عن خمالفة ثبت اأنها خملة بال�سرف اأو الأمانة.
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2 - اإذا اأ�سقطـــت ع�سويتـــه مــن اإحدى الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي، 

اأو املجال الجتماعي لأ�سباب خملة بال�سرف اأو الأمانة.

3 - اإذا ثبت ارتكابه اأعمال متـ�ص كرامة النادي، اأو ت�سر باأمواله اأو ممتلكاته على نحو 

يجعله غري جدير بع�سويته.

ول ت�سقط ع�سويته فـي هذه احلالة اإل بعد قيام جمل�ص الإدارة ببحثها وعر�سها على اجلمعية 

العمومية غري العادية، ويجب اأن ي�سدر قرارها باأغلبية ثلثي اأع�سائها احلا�سرين.

ول يجوز للع�سو الذي اأ�سقطت ع�سويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�سيح نف�سه مرة اأخرى 

لع�سوية جمل�ص اإدارة هذا النادي اأو اأي ناد اأو اأي هيئة ريا�سية اأخرى اإل اإذا رد اإليه اعتباره، 

اأو زالت اأ�سباب الإ�سقاط.

الف�ســـل العا�ســـر

حل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س موؤقت

املــادة ) 63 (

للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحل جمل�ص الإدارة وتعيني جمل�ص اإدارة موؤقت من بني اأع�ساء 

النادي العاملني ملدة عام، وذلك فـي احلالتني الآتيتني:

1 - عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية اأو غري العادية خلل )3( ثلثة 

اأ�سهر من تاريخ �سدورها.

2 - ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�سيمة. 

ول يجوز اإ�سدار قرار احلل اإل بعد اإخطار جمل�ص الإدارة بكتاب م�سجل باملخالفات املن�سوبة 

باإزالة  اأن يقوم جمل�ص الإدارة  اإليه وانق�ساء )30( ثلثني يوما من تاريخ الإخطار دون 

اأ�سباب املخالفات ما مل يكن لديه مربرات تقبلها الوزارة. 

تاريخ  من  �سهر  خلل  الر�سمية  اجلريدة  فـي  الإدارة  جمل�ص  حل  قرار  ين�سر  اأن  ويجب 

�سدوره. وملجل�ص الإدارة ولكل ع�سو فـيه التظلم اإىل الوزير من هذا القرار خلل )15( 

بالنتيجة  املتظلم  واإخطار  التظلم  هذا  بحث  ويجب  ن�سره،  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة 

خلل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدمي التظلم، ويعترب فوات ميعاد الـــ )60( �ستني يوما 

امل�سار اإليه دون رد مبثابة رف�ص �سمني للتظلم.
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املــادة ) 64 (

على جمل�ص الإدارة الذي �سدر قرار بحله والعاملني القائمني بالعمل اأن يبادروا بت�سليم 

النادي و�سجلتـــه وم�ستنداتـــه وموجوداتـــه، ول يخل ذلك  اأمــوال  املوؤقت جميع  املجل�ص 

مب�سوؤوليتهم الت�سامنية وال�سخ�سية املن�سو�ص عليها فـي املادة )29( من القانون.

املــادة ) 65 (

يتوىل املجل�ص املوؤقت كافة اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة، ويلتزم باإزالة اأ�سباب املخالفات التي 

قبل  للنعقاد  العادية  العمومية  اجلمعية  يدعو  اأن  وعليه  ال�سابق،  املجل�ص  حل  اإىل  اأدت 

انتهـــاء مدتـــه لنتخــاب جملــ�ص اإدارة جديد، كما يعر�ص عليها تقريرا مف�سل عن حالة 

النادي، وما قام به من اأعمال خلل فرتة تعيينه.

الف�ســل احلــادي ع�ســر

حــل النــادي اأو دجمــه

املــادة ) 66 (

يجوز حل النادي اأو دجمه فـي ناد اآخر، بقرار م�سبب من الوزير فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا ثبت عجزه عن حتقيق الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

2 - اإذا ت�سرف فـي اأمواله فـي غري الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

3 - اإذا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.

4 - اإذا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون اأو خالف النظام العام اأو الآداب العامة.

ويبلغ قرار احلل اأو الدمج بالطرق الر�سمية.

ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من هذا القرار على النحو الوارد فـي املادة )34( من القانون.

املــادة ) 67 (

ين�سر قرار حل النادي اأو دجمه فـي اجلريدة الر�سمية، ويحظر على جمل�ص اإدارته وكذلك 

العاملني به موا�سلة اأعمالهم اأو الت�سرف فـي اأمواله فور �سدور القرار.

ويحظر على كل من تثبت م�سوؤوليته من اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن وقوع املخالفات التي 

دعت اإىل حل النادي تر�سيح نف�سه لع�سوية جمل�ص اإدارة اأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

الريا�سي ملدة )5( خم�سة اأعوام من تاريخ �سدور قرار احلل.
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املــادة ) 68 (

تعني الوزارة م�سفـيا باأجر للنادي بعد قرار حله اأو دجمه، ويجب على القائمني على اإدارته 

ذلك،  منهم  طلب  متى  به  اخلا�سة  وال�سجلت  امل�ستندات  جميع  امل�سفـي  بت�سليم  املبادرة 

وميتنع عليهم وامل�سرف املودع لديه اأمواله، واملدينني له الت�سرف فـي اأي �ساأن من �سوؤون 

اأو فـي اأي حق من حقوقه املالية اإل مبوافقة كتابية من امل�سفـي. 

وي�سدر الوزير قرارا بتوجيه اأموال النادي املنحل اإىل اأي ناد اآخر، وفـي حالة الدمج ت�سلم 

الأموال املتبقية للنادي الذي اأدمج فـيه.

الف�ســل الثانــي ع�ســر

تنظيــم اأعمــال النــادي

املــادة ) 69 (

والفنية،  واملالية  الإدارية  النادي  اأعمال  لتنظيم  لوائح  يراه من  ما  الإدارة  ي�سع جمل�ص 

وعلى الأخ�ص اللوائح الآتية:

  اأول: الالئحة الداخلية:
فتحه  ومواعيد  واأهدافه  النادي  اأغرا�ص  لتحقيق  التنفـيذية  الو�سائل  تت�سمن 

والإجراءات  والقواعد  النظم  وبيان  وملعبه،  مرافقه  ا�ستخدام  وتنظيم  وغلقه، 

التي تتبع فـي ح�سور الزوار، وفـي اجتماعـــات اجلمعيـــة العموميـــة وجمل�ص الإدارة 

وطريقـــة الت�سويت وفــرز الأ�سوات، كما تت�سمن تنظيم �سجلت النادي ودفاتره 

وكل ما يتبع ب�ساأن املحفوظات الفنية والإدارية، وقواعد توظيف العاملني وتاأديبهم، 

وغري ذلك من القواعد والنظم والإجراءات اللزمة حل�سن �سري العمل بالنادي.

ثانيا: الالئحة املالية:
النادي  املدرجة مبيزانية  العتمادات  الإيــرادات و�سرف  نظـــام حت�ســـيل  تت�ســـمن 

وتوزيع بـنود ال�سرف وفتح العتمادات امل�ستندية خلل العام، وال�سلف امل�ستدمية 

ال�سنوي،  واجلرد  املخازن  ونظام  امل�سرتيات  فـي  تتبع  التي  والإجـــراءات  واملوؤقتة 

املالية  وكذلك كل التنظيمات التي تتعلق بال�سجلت احل�سابية وحفظ امل�ستندات 

اأنواع  من  نوع  لكل  ال�سرتاك  فئات  وحتديد  امليزانية  م�ســـروع  اعتمـــاد  وطريقــــة 

الع�سوية وطريقة حت�سيلها والإجراءات التي تتبع فـي ذلك، واأحوال الإعفاء من ال�سرتاك 

اأو اأي ر�سوم اأخرى، وغري ذلك من املو�سوعات املالية املتعلقة بالنادي.
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ثالثـا: لئحة الن�ضاط الريا�ضي والثقافـي والجتماعي:
تت�سمن تنظيم الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي ب�سوره املتنوعة فـي حدود 

ال�سيا�سة العامة للدولة. 

كما تت�سمن اإجراءات تعيـني امل�سرفـني علـى الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي 

بالنادي، وحتديد اخت�سا�ساتهم، وال�سروط التي يجب اأن تتوافر فـيهم فـي حدود 

وتنظيم  املخت�سـة،  الريا�سيـة  اللعبات  واحتادات  الوزارة  ت�سعها  التي  القواعد 

العلقة بينهم وبني جمل�ص الإدارة. 

رابعـا: الالئحة ال�سحية: 
علجهم  وطريقة  اللعبني  على  ال�سحي  بالإ�سراف  اخلا�سة  القواعد  تت�سمن 

مما يتعر�سون له من اإ�سابات، ومكافحة تناول املن�سطات، وغري ذلك من الأمور 

ال�سحية الأخرى.

كما تت�سمن الأ�س�ص والقواعد التي يتبعها النادي فـي �ساأن ال�سرتاطات ال�سحية 

املتعلقة مبرافقه وخا�سة الأماكن املخ�س�سة للطهي واإعداد املاأكولت التي تقدم به، 

وذلك مبراعـــاة ال�سرتاطـــات ال�سحـــية والقواعـــد التـــي ت�سعهـــا اجلهـــات املعنيـــة 

فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) 70 (

يعمل باللوائح التي ي�سعها النادي من تاريخ موافقة جمل�ص الإدارة عليها، وي�سري ذلك 

على اأي تعديل على هذه اللوائح.

وتر�سل ن�سخة من هذه اللوائح اإىل الوزارة. 

الف�ســل الثالــث ع�ســر

ال�سكاوى واجلزاءات الإدارية

املــادة ) 71 (

يقدم اأع�ساء النادي ما لديهم من �سكاوى اإىل اأمني �سر النادي، وعليه اأن يقوم بتحقيقها 

بعد �سماع اأقوال ال�ساكي، وعر�ص نتيجة التحقيق على جمل�ص الإدارة للبت فـيها واإبلغ 

ال�ساكي بنتيجة الت�سرف فـي �سكواه، وذلك خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ تقدميها. 

ويجوز لل�ساكي اأن يطلب فـي التحقيق من اأمني ال�سر ال�سماح له باحل�سور اأمام جمل�ص 

الإدارة لإبداء وجهة نظره فـي ال�سكوى.
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املــادة ) 72 (

اأو قرارات جمل�ص  النادي  لوائح  اأو  النظام  اأو هذا  القانون  اأحكام  النادي  اإذا خالف ع�سو 

الإدارة، اأو وقع منه ما مي�ص �سمعة النادي اأو �سمعته، �سواء كان ذلك داخل النادي اأو خارجه، 

جاز توقيع اأحد اجلزاءات الآتية: 

1 - لفت النظر.

2 - الإنذار.

3 - الإيقاف عن مزاولة الن�ساط ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

4 - اإيقاف الع�سو موؤقتا اأو احلرمان من دخول النادي ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

5 - اإ�سقاط الع�سوية.

املــادة ) 73 (

ت�ســـدر قـــرارات جملــ�ص الإدارة بتوقيع اجلزاءات الأربعة الأوىل املبينة فـي املادة ال�سابقة 

بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، اأما اإ�سقاط الع�سوية فـي�سرتط فـي توقيعها موافقة 

ثلثة اأرباع اأع�ساء جمل�ص الإدارة على الأقل، واإذا ما احتاج الأمر اإىل بع�ص الوقت لإمتام 

التحقيـــق مـــع الع�ســـو، يجـــوز ملجلـــ�ص الإدارة اأن يتخذ قرارا باإيقافه كاإجراء احتياطي على 

األ تتجـــاوز مـــدة هـــذا الإيقـــاف الحتياطــــي اأ�سبوعـــني، وميكــــن اأن جتدد املدة ملرة واحدة 

فـي حالة امتناع الع�سو عن الإدلء باأقواله بعد اتخاذ اإجراءات ا�ستدعائه طبقا لهذا النظام. 

املــادة ) 74 (

 ل يجوز توقيع اأي جزاء من اجلزاءات الواردة فـي املادة )72( اإل بعد �سماع اأقوال الع�سو 

املخالف وحتقيق دفاعه، ويتم اإخطار الع�سو حل�سور التحقيق بخطاب م�سجل قبل موعد 

اجلل�سة املحددة باأ�سبوع على الأقل، وفـي حالة ثبوت امتناعه عن احل�سور ي�سدر القرار 

فـي �ساأنه غيابيا.

واإذا �سدر القرار بتوقيع جزاء على الع�سو، يجوز له التظلم ملجل�ص الإدارة من هذا القرار 

بخطاب م�سجل خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره به، وملجل�ص الإدارة البت 

الع�سو  واإخطار  تاريخ تقدميه،  التظلم خلل مدة ل جتاوز )30( ثلثني يوما من  فـي 

بالنتيجة.

كما يجوز للع�سو التظلم اإىل الوزارة من قرار جمل�ص الإدارة للبت فـي تظلمه.
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املــادة ) 75 (

اإعادة  الإدارة  يلتم�ص من جمل�ص  اأن  باإ�سقاط ع�سويته  قرار  ال�سادر �سده  للع�سو  يجوز 

النظر فـي اأمره بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور القرار.

الف�ســل الرابــع ع�ســر

اأحكــام عامــة

املــادة ) 76 (

بتعاونـه  وذلك  عامة،  ب�سفة  واملجتمع  اأع�سائه  خدمة  على  النادي  اإدارة  جمل�ص  يعمل 

وت�سامنـه مـع الهيئات املعنية بال�سوؤون الريا�سية والثقافـية والجتماعية فـي حدود ال�سيا�سة 

العامة للدولة والتخطيط الذي ت�سعه الوزارة.

املــادة ) 77 (

الت�سلية  و�سائل  فـيه  تتوافر  النادي  اأع�ساء  لأ�سر  خا�ص  مكان  اإعداد  على  النادي  يعمل 

والراحة لهم من كافة النواحي. 

املــادة ) 78 (

اأع�ساء النادي م�سوؤولون عما يقع منهم اأو من اأبنائهم اأو مرافقيهم من تلفـيات لأمـلك 

النادي وحمتوياتـه، ويلتزمون بدفع التعوي�سات املادية التي يحددها جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 79 (

ل يجوز اإ�سراك اأي لعب فـي اأي ن�ساط ريا�سي اإل بعد التاأكد من �سلمة �سحته، ويجب 

النادي ملفا  عام، ومي�سك  الأقل كل  واحدة على  الطبية مرة  اللعب  التحقق من حالة 

طبيا لكل لعب.

املــادة ) 80 (

ل يجوز للنادي اإقامة اأي مباريات اأو اأن�سطة مع الفرق الأجنبية �سواء داخل �سلطنة عمان 

اأو خارجها اإل بعد احل�سول على اإذن من احتاد اللعبة املخت�ص وموافقة كتابية من الوزارة، 

خارج  مقرها  هيئات  اأو  اأ�سخا�ص  من  م�ساعدات  اأو  اأموال  يتلقى  اأن  للنادي  يجوز  ل  كما 

�سلطنة عمان اأو اأن يدفع �سيئا من اأمواله لهذه الأ�سخا�ص اأو اجلهات اإل مبوافقة كتابية 

من الوزارة.
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املــادة ) 81 (

ل يجوز للنادي اأن يقوم باإن�ساء مبان اأو �سالت اأو قاعات اأو ملعب اأو اأي من�ساآت اأخرى 

جديدة اأو ا�ستكمال اإن�سائها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.

املــادة ) 82 (

والحتادات  للهيئات  العمومية  اجلمعيات  ح�سور  عن  يتخلف  األ  النـــادي  علـــى  يتعيـــن 

الريا�سيـــة املن�ســـم اإليهــا، و يختار جمل�ص الإدارة من ميثل النادي فـي هذه الجتماعات 

اأع�ساء النادي الذين تتوافر فـيهـــم ال�ســـروط الواردة فـي نظم هذه الهيئات، ويجب  من 

على املنـــدوب اأن يقدم تقريــرا اإىل جمل�ص الإدارة مبا دار فـي هذه الجتماعات، كما يجب 

اأن يت�سمـــن تقرير جملــ�ص الإدارة ال�سنوي املقدم اإىل اجلمعية العمومية للنادي ملخ�سا 

ملا جاء فـي هذه التقارير، ووجهة نظر املجل�ص فـيها.

املــادة ) 83 (

ل يجوز للأع�ساء مزاولة األعاب القمار اأيا كان نوعها، كما ل يجوز اإدخال اأو بيع اأو تقدمي 

اأي م�سروبات روحية فـي مقر النادي. 

املــادة ) 84 (

النادي  اإىل ما يقع منهم من خمالفات لنظام  اأن يوجه نظر الأع�ساء  النادي  لأمني �سر 

ولوائحه وقرارات جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 85 (

ل يجوز لأع�ساء النادي اأن يوجهوا اأي لوم اأو توبيخ اإىل اأي من العاملني فـي النادي، ولهم 

فـي عملهم  اإهمال  اأو  اأخطاء  العاملني من  �سكوى كتابية عما يقع من هوؤلء  اأن يقدموا 

ال�ساكي بنتيجة  الع�سو  باإخطار  اأن يقوم  ال�سر  اأمني  النادي لبحثها، وعلى  اأمني �سر  اإىل 

الت�سرف فـي هذه ال�سكوى خلل اأ�سبوعني من تاريخ تقدميها، ويجوز للع�سو اأن يطلب 

رفع الأمر اإىل جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 86 (

الإدارية  اأعماله  لتنظيم  اللزمة  وال�سجلت  الدفاتر  بجانب  النادي  يحتفظ  اأن  يجب 

والثقافـي والجتماعي،  الريا�سي  ن�ساطه  لبيان وتنظيم  اأخرى  ودفاتر  ب�سجلت  واملالية 

وعلى الأخ�ص ال�سجلت الآتية: 

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

1 - �سجل قيد اللعبني:

وال�سحيـة  الجتماعيـة  وحالته  و�سنه  منهم  كل  وعمل  اللعبني  اأ�سماء  ويت�سمن 

وملحظات امل�سوؤولني على ن�ساطه الريا�سي والثقافـي والجتماعي. 

2 - �سجل قيد الن�ساط:  

واأ�سماء من مثلوا  ونتائجها  والودية  الر�سمية  وامل�سابقات  املباريات  بيان  ويت�سمن 

النادي فـي كل منها وملحظات امل�سوؤولني عليها.

3 - �سجل التدريب: 

ويت�سمـــن اأ�سمـــاء املدربـــني ومواعيـــد التدريـــب للفــرق املختلفة اأو الأفراد، ومدى 

مواظبتهم وملحظات املدربني عليهم.

ويوقع على كل هذه ال�سجلت دوريا مع اإثبات التاريخ من كل من اأمني ال�سر واإداري 

اللعبة ورئي�ص جلنة الن�ساط الريا�سي. 

املــادة ) 87 (

يكون للنادي �سجل خا�ص تقيد فـيه اأ�سماء الزائرين، كما يجب اأن يكون لكل ع�سو �سورة 

�سخ�سية حتفظ لدى اإدارة النادي.

املــادة ) 88 (

تطبــــق اأحكـــام القانـــون والنظـــام الأ�سا�ســـي للأنديـــة الريا�سيـــة ال�سادر بالقرار الوزاري 

اأو فـيما مل تت�سمنه الن�سو�ص الواردة  2008/124 فـيـــما لـــم يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص  رقـــم 

فـي هذا النظام. 
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قـــرار وزاري

رقــم 2022/219

باإ�سهار نادي �سنك الريا�سي واعتماد نظامه الأ�سا�سي

ا�ستنـــادا اإلــى قانــون الهيئـــات اخلا�ســة العاملـــة فـــي املجـــال الريا�ســـي ال�ســـادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 2007/81،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/87 باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد 

اخـتـ�سـا�سـاتهـــا واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل النظام الأ�سا�سي للأندية الريا�سية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم 2008/124،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�سهر نادي �سنك الريا�سي. 

املــادة الثانيــــة

يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي �سنك الريا�سي.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 10 / 2 / 1444هـ

املوافـــــق:   7 / 9 / 2022م
ذي يــزن بن هيثـــم اآل �سعيــد
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب
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النظام الأ�ضا�ضي لنادي �ضنك الريا�ضي

الف�ضــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

1 - الـــــــــــــــــوزارة: وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.
2 - الوزيــــــــــــــــــر: وزيـر الثقافة والريا�سة وال�سباب.

 3 - القانـــــــــــــــون: قانــون الهيئــات اخلا�ســة العاملة فـي املجال الريا�ســـي ال�ســـادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/81.

4 - النظـــــــــــــــــام: النظام الأ�سا�سي لنادي �سنك الريا�سي.
5 - النـــــــــــــــــادي: نادي �سنك الريا�سي.

6 - جمل�س الإدارة: جمل�ص اإدارة نادي �سنك الريا�سي.
الف�ضـــل الثانــي

تاأ�ضي�س النادي - واإ�ضهاره - واأهدافه

املــادة ) 2 (

نــادي �سنك الريا�ســـي تاأ�ســ�ص عــام 2022م، ومقــره الرئي�ســــي ولية �سنك، وقــد اأ�سهــر/ اأعيد 

اإ�سهاره حتت رقــــم 219 بتاريـــخ 2022/9/7م طبقــا للقانــون، ويعترب من الهيئات اخلا�سة 

ذات النفع العام، ويتمتع بال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة.

املــادة ) 3 (

يهدف النادي اإىل حتقيق الآتي:

1 - ن�سر وممار�سة الريا�سة والرتبية البدنية وبث روحها ال�سليمة بني الأع�ساء.

2 - امل�ساهمة فـي تن�سئة الن�صء وال�سباب تن�سئة ريا�سية وثقافـية واجتماعية متوازنة، 

لتحقيق  وتاأهيلهم  ورعايتهم  مواهبهم،  واكت�ساف  ومهاراتهم،  قدراتهم  وتنمية 

التفوق فـي املجال الريا�سي.
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3 - تهيئة الو�سائل وتي�سري ال�سبل الكفـيلة ب�سغل اأوقات فراغ الأع�ساء مبا يعود عليهم 

بالنفع والفائدة بدنيا وثقافـيا واجتماعيا و�سحيا.

4 - تكوين فرق بالنادي فـي املجالت الريا�سية.

5 - العمل على تدريب الأع�ساء على اأ�ساليب الإدارة، وممار�سة امل�سوؤوليات امل�سرتكة 

واجلماعية فـي املجال الريا�سي والثقافـي والجتماعي.

6 - توفـري ال�سبل ل�سمان م�ساركة املراأة فـي الربامج الريا�سية مبا يتنا�سب واحتياجاتها. 

7 - العمل على تنظيم الأن�سطة الريا�سية اخلا�سة باملناف�سات بالتن�سيق مع احتادات 

اللعبات الريا�سية فـي �سلطنة عمان.

8 - اإتاحة الفر�سة للأع�ساء ملمار�سة الريا�سة، واكت�ساب املهارات اخلا�سة بالتكنولوجيا 

احلديثة املرتبطة بالن�ساط الريا�سي ب�سورة خا�سة.

9 - تنظيم الأن�سطة املختلفة بالنادي، واإعداد ال�سجلت اللزمة لذلك اإداريا وماليا 

وفنيا.

10 - تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للريا�سة فـي �سلطنة عمان، والعمل فـي اإطارها، واللتزام 

بالتخطيط الذي ت�سعه الوزارة فـي هذا ال�ساأن.

الف�ســل الثالــث

الع�سويـــة

املــادة ) 4 (

اأنواع الع�سوية و�سروطها: 

اأول: الع�سو العامل: 
هـــو الذي يقـــرر جملـــ�ص الإدارة قبوله ع�سوا عامل فـي النادي، ويتمتع بكافة حقوق 

هذه الع�سوية، ويتحمل جميع اللتزامات املرتتبة على ذلك، وي�سرتط فـيه الآتي:

1 - األ تقل �سنه عن )18( ثمانية ع�سر عاما عند تقدمي طلب الع�سوية.

2 - األ يكون حمروما من حقوقه املدنية.

3 - اأن يـــكون حممـــود ال�ســـرية ح�ســـن ال�سمعــــة ولـــم يحكـــم عليه بعقوبة نهائية 

فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
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4 - األ يكـــون قـــد �سبـــق اأن اأ�سقــطت عنه الع�سوية من اإحدى الهيئات الريا�سية، 

اأو الجتماعية، ما مل يكن قد زال عنه �سبب الإ�سقاط.

5 - اأن ي�سدد الر�سوم املقررة لهذه الع�سوية وفقا للئحة املالية.

ثانيــــا: الع�سو التابع: 

هــو الع�ســـو الـذي يكــون ا�سرتاكــه تابعــا للع�ســو العامـــل، وتنحــ�ســر ع�سويتــه فـي:

1 - زوج اأو زوجة الع�سو العامل.

2 - اأبناء الع�سو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن )18( ثمانية ع�سر عاما، 

واأقاربه من الدرجة الأوىل.

ثالثـــــا: الع�ســـو املنت�ســـب: 

بالنادي ل�ستيفائه كافة  الإدارة قبوله ع�سوا منت�سبا  يقـــرر جملـــ�ص  الذي  هــو 

�سروط الع�سوية العامـــلة عـــدا �سرط ال�سن، وينتقل اإىل الع�سوية العاملة فور 

بلوغه )18( ثمانية ع�سر عامــا، وي�سدد عنها ا�سرتاك الع�سو العامل دون �سداد 

ر�سم جديد لللتحاق.

رابعــــا: الع�سوية اجلماعية: 

هي التي يقرر جمل�ص الإدارة منحها جلهات تقع فـي نطاق النادي بهدف ال�ستفادة 

من اإمكاناته ومرافقه وخدماته، ب�سرط:

1 - اأن تتوىل اجلهة نف�سها التن�سيق مع اإدارة النادي فـي ممار�سة اأع�سائها للن�ساط.

2 - اأن تقوم اجلهة ب�سداد ر�سوم ال�سرتاك م�سبقا عن جميع الأع�ساء.

خام�سا: الع�سو الفخري: 

اأو الع�سوية الفخرية،  النـــادي منحـــه الرئا�ســة  اإدارة  الـــذي يقـــرر جملــ�ص  هـــو 

ملا اأداه مـــن خدمــات عامة متميزة للنادي اأو لأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

اأعوام قابلة للتجديد، ول ي�سدد  اأربعة  اأو املجتمع، وتكون مدتها )4(  الريا�سي 

عنهـــا اأي ر�ســـوم اأو ا�سرتاكـــات، ويحــق لهــذا الع�سو ال�ستفادة من جميع مرافق 

واأن�سطة النادي، وهي ع�سوية �سخ�سية ل متتد اآثارها لغري الع�سو.

ول متنح هذه الع�سوية لغري العمانيني اإل بعد موافقة الوزارة. 
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�ساد�سـا: الع�سو الريا�سي: 
تر�سيـــح  علـــى  بناء  ال�سفة  بهذه  قبوله  الإدارة  جمل�ص  يقرر  الذي  الع�سو  هو 

جلنـــة الن�ســـاط الريا�ســـي اأو اإداري اللعـــبة بالنــادي وذلك لتميزه فـي هذه اللعبة 

وا�ستفادة النادي منه كلعب.

ول ي�سدد عن هذه الع�سوية اأي ر�سوم ا�سرتاك.

املــادة ) 5 (

ل يجـــوز التغيـــري مـــن اأحـــد اأنـــواع الع�سويـــة اإلـــى اأي نوع اآخر اإل بقرار من جمل�ص الإدارة، 

مع التزام الع�سو ب�سداد ر�سم ال�سرتاك املقرر لنوع الع�سوية اجلديدة، وا�ستيفائه ل�سروطها.

اإجــراءات الع�سويــة

املــادة ) 6 (

يقدم طلب الع�سوية اإىل اإدارة النادي على النموذج املخ�س�ص لذلك مقابل اإي�سال موؤرخ 

وموقع من اأمني ال�سندوق اأو املدير الإداري، وتدرج اأ�سماء طالبي اللتحاق بح�سب تواريخ 

�سروط  ا�ستيفاء  من  التاأكد  مع  احلاجة،  عند  اإليه  للرجوع  خا�ص  �سجل  فـي  طلباتهم 

الع�سوية، ويعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأع�ساء 

فـي اإبداء ملحظاته.

املــادة ) 7 (

تعـــر�ص طلـــبات الع�سويـــة علــى جمل�ص الإدارة م�سحوبة مبا يكون قد قدم عنها من ملحظات 

الإدارة خلل  الطلب بقرار جمل�ص  الأع�ساء، ويخطر مقدم  اأو  النـــادي  اإدارة  مـــن  �ســـواء 

الر�سوم  �سداد  الطلب  مقدم  على  يجب  القبول  حالة  وفـي  �سدوره،  تاريخ  من  اأ�سبوعني 

وال�سرتاكات املقررة، وملجل�ص الإدارة احلق فـي رف�ص اأي طلب اأو تاأجيله مع اإخطار مقدم 

الطلب بذلك، ويجب اأن يكون الرف�ص م�سببا، ويجوز ملن رف�ص طلبه اأن يتظلم للوزارة 

بالنتيجة  واإخطاره  التظلم  بحث  ويجب  بالرف�ص،  اإخطاره  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خلل 

خلل )30( ثلثني يوما.

املــادة ) 8 (

واجبات الأع�ساء وحقوقهم:

     يلتزم ع�سو النادي بالواجبات الآتية:

1 - احرتام النظام الأ�سا�سي للنادي ولوائحه.
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2 - املحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.

امل�سوؤولني  العمومية وتوجيهات  الإدارة، واجلمعية  3 - اللتزام بقرارات جمل�ص 

بالنادي.

4 - الوفاء باللتزامات املالية املقررة.

5 - احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلق الريا�سية.

     ويتمتع ع�سو النادي باحلقوق الآتية:

1 - دخول النادي فـي املواعيد املقررة.

2 - ا�ستعمال مرافق النادي وملعبه ومزاولة الأن�سطة املتنوعة.

3 - تقدمي اأي �سكوى اأو ملحظات عن اأي خمالفة لنظام النادي اأو لوائحه اأو غري ذلك 

لأمني �سر النادي.

ا�سرتاكــات الع�سويــة

املــادة ) 9 (

اأنواع  يتعني على كل ع�سو اأن يدفع الر�سوم وال�سرتاكات ح�سب الفئات املقررة لكل نوع من 

الع�سوية، وحتدد اللئحة املالية هذه الر�سوم وال�سرتاكات وطريقة حت�سيلها والإجراءات 

التي تتبع فـي ذلك واأحوال الإعفاء منها والفئات التي يتقرر اإعفاوؤها. وعلى اإدارة النادي 

م�سل�سلة  باأرقام  وال�سرتاكات  الع�سوية  اأنواع  من  نوع  كل  لقيد  خا�سة  �سجلت  اإعداد 

تت�سمن ا�سم الع�سو وبياناته ورقم وتاريخ قرار جمل�ص الإدارة بقبول ع�سويته، مع توقيع 

كل من اأمني �سر النادي واأمني ال�سندوق على هذه البيانات واملعلومات، وتختم كل �سفحة 

بخامت النادي.

اإ�ضقــاط الع�ضويــة

املــادة ) 10 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو النادي فـي احلالت الآتية:

1 - اإذا فقد �سرطا من �سروط الع�سوية.

الع�سو  اإخطار  ب�سرط  اأعوام متتالية،  ال�سرتاك )3( ثلثة  �سداد  تاأخر عن  اإذا   -  2

ب�سرورة ال�سداد واإل �سقطت ع�سويته. 

3 - اإذا توافر فـي �ساأنه البند )5( من املادة )72( من هذا النظام. 
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وفـي جميع هذه الأحوال، يجب عــر�ص الأمـــر علــى جمل�ص الإدارة لإ�سدار قرار اإ�سقــاط 

تاريخ  العـــ�سو كتابــــة بذلك خـــلل )15( خمــ�سة ع�سر يوما من  اإخطـــار  مـــع  الع�سويـــة، 

�سدور القرار.

املــادة ) 11 (

ب�سبب  اأ�سقطت ع�سويته  الذي  الع�سو  اإىل  الع�سوية  اإعادة  يقرر  اأن  الإدارة  يجوز ملجل�ص 

املالية،  اللئحة  املتاأخرة عليه وفقا لأحكام  املبالغ  اأدى جميع  اإذا  ال�سرتاكات  �سداد  عدم 

وي�سرتط اأن يكون عدم ال�سداد لعذر قهري.

املــادة ) 12 (

ل يجوز للع�سو الذي �سقطت ع�سويته لأي �سبب من الأ�سباب اأو لورثته ا�سرتداد اأي ر�سوم 

اأو ا�سرتاكات اأو تربعات اأو هبات كان قد قدمها للنادي اأثناء ع�سويته. 

الف�ســل الرابــع

ماليــة النــادي

املــادة ) 13 (

تبداأ ال�سنة املالية للنادي فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من كل عام، على اأن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل له فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لل�سنة التي يبداأ فـيها ن�ساطه.

املــادة ) 14 (

تتكون املوارد املالية للنادي من:

1 - الر�سوم وال�سرتاكات املقررة ح�سبما تبينها اللئحة املالية.

2 - اإيرادات املباريات الريا�سية والأن�سطة والدعاية والإعلن واحلفلت التي توافق 

عليها الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها فـي هذا ال�ساأن.

3 - الإعانات احلكومية.

4 - عائدات اأمواله وم�سروعاته ال�ستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

5 - التربعات والهبات والو�سايا بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة. 

6 - الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة على قبولها.
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املــادة ) 15 (

علـــى النـــادي اأن يـــودع اأموالـــه النقديـــة فــــي ح�ســـاب با�سمـــه لـــدى اأحد امل�سارف املعتمدة 

فـي �سلطنة عمان، ول يجوز تغيري امل�سرف اأو احل�ساب اإل بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.

املــادة ) 16 (

الأموال  فائ�ص هذه  ي�ستغل  اأن  وله  اأغرا�سه،  يحــقق  فـيمـــا  اأموالـــه  اإنفـــاق  النـــادي  علـــى 

فـي اأعمال حمققة الربح ل�سمان مورد ثابت، عــلى األ يوؤثر ذلك فـي قدرته على ممار�سة 

ن�ساطه الأ�سا�سي، ويتعني احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.

املــادة ) 17 (

للنـــادي اأن يقـــوم بطلــب القـرو�ص والت�سهيلت املالية التي تلزم لإقامة اأو �سيانة من�ساآته 

اأو تغطية ا�ستثماراته العقارية واخلدمية طويلة الأجل، وذلك مبوافقة الوزارة.

كما له اأن يقوم باقرتا�ص ق�سري الأجل للأمور التي يحتاج اإليها لت�سيري اأموره اليومية.

ول يجوز للنادي باأي حال من الأحوال الدخول فـي مراهنات اأو م�ساربات مالية.    

املــادة ) 18 (

بغري  اأو  مبقابل  ح�سورها  يكون  حفلت  واإقامة  اجلمهور،  من  املال  جمع  للنادي  يجوز 

مقابل، وذلك بعد موافقة الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها.

املــادة ) 19 (

على النادي اإعداد ميزانيته ال�سنوية وح�سابه اخلتامي طبقا للأ�سول املحا�سبية املقررة. 

املالية من كل عام قرارا بتحديد  ال�سنة  اأن ي�سدر فـي بداية  ويتعني على جمل�ص الإدارة 

الن�سبة املئوية لكل بند من بنود ال�سرف على ال�سوؤون الإدارية والفنية والأن�سطة الريا�سية 

والإن�ساءات واملرافق واأعمال ال�سيانة وغريها من الأن�سطة.

واإذا بلغت امليزانية ال�سنوية )50.000( خم�سني األف ريال عماين، يتعني مراجعة وتدقيق 

احل�ساب اخلتامي له مبعرفة مدقق ح�سابات قانوين، م�سفوعا بامل�ستندات املوؤيدة له قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�سهر على الأقل.

املــادة ) 20 (

قانوين معتمد  النادي مدقق ح�سابات  يراجع ح�سابات  ال�سابقة،  املادة  مراعـــاة حكم  مـــع 

من غري اأع�ساء جمل�ص الإدارة، تختاره اجلمعية العمومية وحتدد مكافاأته، وذلك ملبا�سرة 

الخت�سا�سات الآتية:
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1 - مراجعة ح�سابات النادي اأول باأول، وفح�ص م�ستنداته املالية، والتاأكد من مطابقتها 

للئحة املالية.

2 - مراجعة تطبيق بنود امليزانية، ورفع ما يراه من ملحظات اإىل جمل�ص الإدارة 

مدقق  يقوم  امللحظات  هذه  بتلفـي  املجل�ص  يقم  مل  واإذا  تلفـيها،  على  ليعمل 

احل�سابات باإخطار الوزارة.

3 - مراجعة امليزانية واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�سهما على جمل�ص الإدارة.

4 - رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.

املــادة ) 21 (

اإذا خل مركز مدقق احل�سابات بال�ستقالة اأو الوفاة اأو لأي �سبب اآخر مينعه من مبا�سرة 

اخت�سا�ساته، يعني جمل�ص الإدارة بدل عنه، ويحدد مكافاأته، على اأن يعر�ص ذلك على اأول 

جمعية عمومية لإقراره اأو لختيار مدقق اآخر.

ل�سدور  �سببا  اخت�سا�ساته  مبا�سرة  فـي  احل�سابات  ملدقق  اجل�سيم  الإهمال  ثبوت  ويعترب 

قرار من املجل�ص با�ستبداله.

املــادة ) 22 (

والتربعات  والهبات  واملنقولة  الثابتة  واملمتلكات  ال�سرتاكــات  فـيهـــا  مبـــا  النـــادي  اأمـــوال 

والو�سايا والإعانات وغريها تعترب ملكا للنادي، ولي�ص للأع�ساء احلق فـيها. 

الف�ســل اخلامــ�س

اجلمعيــة العموميــة

املــادة ) 23 (

وفقا  امل�سددين ل�سرتاكاتهم  العاملني  الأع�ساء  للنادي من  العموميــة  تتكـــون اجلمعيـــة 

للئحـــة املالية، والذيـــن م�ســت على ع�سويتهم العاملة �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية.

املــادة ) 24 (

تخت�ص اجلمعية العمومية العادية مبا ياأتي:

1 - الت�سديق على حم�سر الجتماع ال�سابق.

الن�ساط،  وبرامج  املا�سي  للعام  اأعماله  عن  الإدارة  جمل�ص  تقرير  على  املوافقة   -  2

وخطة العمل للعام املقبل وتقرير مدقق احل�سابات. 

-147-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

3 - اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�سروع امليزانية لل�سنة 

املالية املقبلة.

4 - انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز ال�ساغرة.

5 - اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.

6 - حتديد احلد الأق�سى لأجر املدير املتفرغ.

7 - النظر فـي القرتاحات املقدمة من الأع�ســـاء قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة 

بــــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل.

املــادة ) 25 (

جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل عام فـي موعد يحدده جمل�ص 

الإدارة خلل )6( الأ�سهر ال�ستة التالية لنتهاء ال�سنة املالية.

وتوجه الدعوة اإىل الأع�ساء حل�سور الجتماع قبل املوعد املحدد مبدة ل تقل عن )30( 

ثلثني يوما، واإذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز 

ال�ساغرة فـيه، فتوجه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن )45( خم�سة واأربعني 

يوما، ويجب اأن تت�سمن الدعوة فـي هذه احلالة فتح باب الرت�سيح لتلقي الطلبات خلل 

اأيام من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فـيهم �سروط الرت�سيح املو�سحة  )10( ع�سرة 

بهذا النظام مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة للرت�سيح، وبعد غلق باب الرت�سيح يجتمع جمل�ص 

واإخطار  املر�سحني  فـي  اللزمة  ال�سروط  توافر  من  للتحقق  اأ�سبوع  خلل  النادي  اإدارة 

وملن  النادي،  مبقر  ذلك  واإعلن  التايل  اليوم  فـي  عليهم  وملحظاته  باأ�سمائهم  الوزارة 

اأبديت ب�ساأنهم ملحظات التقــدم للــوزارة بالــرد عليها موؤيدا بامل�ستندات خلل )3( ثلثة 

اأيام من تاريخ اإعلن قائمة املر�سحني، وتقوم الوزارة بالبت فـي ذلك، وا�ستبعاد من ل تتوافر 

فـيهم �سروط الرت�سيح، واإخطار النادي بذلك.

ويجب الإعلن عن اجتماع اجلمعية العمومية ب�سحيفة يومية وا�سعة النت�سار بالإ�سافة 

اإىل الإعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي واملنطقة املحيطة به.

ويجوز لكل ع�سو ت�سلم �سورة من الأوراق اخلا�سة بالجتماع من اأمني �سر النادي مقابل 

�سداد الر�سم الذي تبينه اللئحة املالية.  

-148-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املــادة ) 26 (

اجتماع  انعقاد  قبل  بالنادي  الإعلنات  لوحة  فـي  يعر�ص  اأن  الإدارة  جمل�ص  على  يجب 

الأع�ساء  باأ�سماء  نهائيا  ك�سفا  الأقل  على  اأيام  ثمانية   )8( بـــ  العادية  العمومية  اجلمعية 

ال�سندوق، وك�سفا  ال�سر واأمني  اأمني  الذين يحق لهم ح�سور الجتماع، موقعا عليه من 

نهائيا باأ�سماء املر�سحني معتمدا من الوزارة، كما تعر�ص �سورة كاملة من اأوراق الجتماع 

بنود جدول  اأي من  اأو  الأع�ساء  بيانات  اأو  اأ�سماء  فـي  التغيري  يجوز  ول  اأعماله،  وجدول 

الأعمال بعد ذلك.

املــادة ) 27 (

العمومية  اجلمعية  لعقد  الدعوة  اأوراق  من  كاملة  بن�سخة  كتابــة  الوزارة  اإخطـــار  يجـــب 

بنوعيها فـي ذات تاريخ الإعلن عنها.

ويجـــوز للــــوزارة اأن توفــــد عنهـــا مـــن تـــراه حل�ســـور الجتمــاع والإ�سراف على اإجراءاته، 

وله اأن يبدي راأيه فـيما يثار من مناق�سات دون اأن يكون له حق الت�سويت.  

املــادة ) 28 (

يجب على النادي اإبلغ الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية خلل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الجتماع على الأكرث، وللوزارة اإعلن بطلن اأي قرار ي�سدر 

باملخالفة لأحكام القانون اأو اللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له اأو لهذا النظام.

وللنادي اأن يتظلم اإىل الوزير من القرار املذكور خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

اإبلغه به، ويجب بحث هذا التظلم واإخطار النادي بالنتيجة كتابة خلل )60( �ستني يوما 

من تاريخ تقدميه. 

املــادة ) 29 (

ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اإل بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائها، فاإذا 

مل تتوافر هذه الأغلبية، يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر فـي نف�ص اليوم اأو فـي املوعد الذي 

يحدده املجل�ص خلل )15( خم�سة ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ الجتماع الأول.

ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ربع عدد الأع�ساء على الأقل، فاإذا مل تتوافر هذه 

الأغلبية فـي الجتماع الثاين، تقوم الوزارة بتكليف جمل�ص الإدارة مبمار�سة اخت�سا�سات 

اجلمعية العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها.

-149-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

واإذا مل تنعقد اجلمعية العمومية ب�سبب عدم اكتمال العدد القانوين، وكان �سمن جدول 

اأعمالها انتخاب جمل�ص الإدارة، يعني الوزير جمل�ص اإدارة موؤقتا من بني الأع�ساء العاملني 

ملدة ل تزيد على عام، ويفو�ص هذا املجل�ص فـي اخت�سا�سات اجلمعية العمومية حلني عقد 

اأول اجتماع لها لنتخاب جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 30 (

ت�سكل جلنة للإ�سراف على النتخابات وفرز الأ�سوات من بني اأع�ساء اجلمعية العمومية 

النداء على كل  اأن يكون  الوزارة، ويجب  فـي النتخابات وبح�سورمندوب  املر�سحني  غري 

مندوب بال�سم لت�سليمه بطاقة الت�سويت، ولدى الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفاة 

جلميـــع مراكــــز وع�سويـــة جمل�ص الإدارة اأو بها ك�سط اأو اإتلف متعمد اأو اأي اإ�سارة تدل 

على م�سدرها. 

املــادة ) 31 (

من  وكل  اجتماعاتها،  بح�سور  العادية(  وغري  )العادية  العمومية  اجلمعية  ع�سو  يلتزم 

لأحكام  وفقا  املقررة  املالية  الغرامة  بدفع  يلزم  مقبول  �سبب  بغري  احل�سور  عن  يتخلف 

اللئحة املالية للنادي.

وللنادي حرمان الع�سو الذي يتخلف عن ح�سور الجتماع من امل�ساركة فـي بع�ص اأن�سطته.

اأثناء  اجتماعها  يح�سر  اأن  عادية(  غري  اأو  )عادية  العمومية  اجلمعية  لع�سو  يجوز  ول 

مناق�سة اأي مو�سوع يكون له فـيه اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة 

م�سلحة �سخ�سية، كما ل يجوز له الت�سويت اإذا كان مو�سوع القرار اإبرام اتفاق معه اأو رفع 

دعوى عليه اأو اإنهاء اأي نزاع بينه وبني النادي، وذلك فـيما عدا انتخاب جمل�ص الإدارة. 

املــادة ) 32 (

اإذا انعقدت اجلمعية العمومية، وحالت اأ�سباب دون اإمتام جدول الأعمال، اعترب الجتماع 

على  الإدارة،  جمل�ص  اأو  العمومية  اجلمعية  حتدده  اآخر  ملوعد  اجلل�سة  وتوؤجل  م�ستمرا، 

التاأجيل �سحيحة  اتخذت قبل  التي  القرارات  وتعترب  باملوعد اجلديد،  الأع�ساء  يبلغ  اأن 

ونافذة.

ومع مراعاة الأحكام التي ت�سرتط اأغلبية خا�سة، ل يوؤثر فـي �سحة الجتماع اأو �سحة ما ي�سدر 

عنه من قرارات نق�ص عدد الأع�ساء احلا�سرين عن العدد الذي بداأ به الجتماع �سحيحا 

ما مل يقل عددهم وقت الت�سويت عن ربع عدد الأع�ساء الذين بداأ الجتماع بهم. 
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املــادة ) 33 (

تكون قرارات اجلمعية العمومية العادية فـيما عدا النتخابات �سحيحة بالأغلبية املطلقة 

اأما القرارات اخلا�سة بانتخاب جمل�ص الإدارة فـيكون الرتجيح ملن  لأ�سوات احلا�سرين، 

يح�سل على اأكرث عدد من الأ�سوات، واإذا ت�ساوى اثنان اأو اأكرث جترى الإعادة بينهم، فاإذا 

ت�ساوت الأ�سوات مرة اأخرى اأجريت القرعة بينهم لتحديد الع�سو الفائز، واإذا كان عدد 

املر�سحني ملجل�ص الإدارة اأو ل�سغل اأي مركز م�ساويا للعدد املطلوب، يعلن فوزهم بالتزكية 

دون احلاجة اإىل اإجراء النتخابات. 

املــادة ) 34 (

املطلوب  العدد  اأن يثبت فـي ورقة النتخاب  العمومية  يجب على كل ع�سو فـي اجلمعية 

انتخابه من املر�سحني لع�سوية جمل�ص الإدارة، واإل اعترب �سوته باطل. 

املــادة ) 35 (

فـيكون  النتخابات  عدا  فـيما  وعلنيا  ح�سوريا  العمومية  اجلمعيات  فـي  الت�سويت  يكون 

الت�سويت فـيها �سريا، ول جتوز الإنابة فـي ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية اأو فـي الت�سويت.

املــادة ) 36 (

لذلك،  يعد  منوذج  على  منه  موقعا  طلبا  يقدم  اأن  الإدارة  ملجل�ص  ير�سح  فـيمن  ي�سرتط 

وت�سلم هذه الطلبات اإىل اأمني �سر النادي الذي يجب عليه اإر�سال �سورة منها اإىل الوزارة 

فـي ذات الوقت.

وت�سدر الوزارة التعليمات اللزمة للإعداد للجمعيات العمومية واإجراءاتها، وكذا اإجراءات 

الرت�سيح والنتخاب وغريها من الإجراءات التي يجب اتباعها فـي هذه احلالة. 

املــادة ) 37 (

يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي، ويكون ذلك بناء على طلب مقدم 

من ربع عدد الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور اأو من الوزارة مع بيان الغر�ص من الجتماع، 

وعلى جمل�ص الإدارة اأن يقوم باتخاذ الإجراءات اللزمة وعقد الجتماع خلل )15( خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ الطلب، فاإذا مل يقم املجل�ص بدعوة اجلمعية العمومية، فاإنه يجوز 

للوزارة دعوتها على نفقة النادي، وتكون الدعوة وفقا لل�سكل والإجراءات التي ن�ص عليها 

هذا النظام.

باجلمعية  اخلا�سة  الإجراءات  ذات  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  �ساأن  فـي  وت�سري 

العمومية العادية. 

-151-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املــادة ) 38 (

تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية مبا ياأتي:

1 - اإ�سقاط الع�سوية عن كل اأو بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبوافقة ثلثي الأع�ساء 

احلا�سرين.

2 - اإلغاء قرار اأو اأكرث من قرارات جمل�ص الإدارة مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�سرين.

3 - تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين.

4 - دمـــج النـــادي مـــع اأي نـــاد اآخـــر ميــار�ص نف�ص الن�ساط اأو اقرتاح حله وت�سفـيته، 

وذلك مبوافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية الذين لهم حق احل�سور.

ول تنفذ القرارات ال�سادرة عن الجتماع بالن�سبة للبندين )3( و)4( من هذه املادة اإل بعد 

تت�سمن  اأن  وي�سرتط  بها.  اإخطارها  تاريخ  يوما من  الوزارة خلل )30( ثلثني  اعتماد 

قرارات الدمج اأو احلل اإجراءات التنفـيذ.

املــادة ) 39 (

اإذا اأ�سقطـــت اجلمعيـــة العموميـــة غــري العاديـــة الع�سويــة عن بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

ل�سغل  العادية  العمومية  دعوة اجلمعية  اإجراءات  تتخذ  داخلـــه،  بالأغلبـــية  يخـــل  مبـــا ل 

الأماكن ال�ساغرة خلل )15( خم�سة ع�سر يوما.

جلنة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  تعني  كله،  الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اأ�سقطت  واإذا 

موؤقتة من )5( خم�سة اأ�سخا�ص ملدة )3( ثلثة اأ�سهر، تتوىل اإدارة �سوؤون النادي والدعوة 

لنتخاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وفـي احلالتني تكون الع�سوية املكت�سبة للمدة 

الباقية للمجل�ص.

املــادة ) 40 (

اإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية فـي املوعد املحدد لنعقادها، وجب 

على جمل�ص الإدارة اإبلغ الأع�ساء باملوعد اجلديد خلل )30( ثلثني يوما والإعلن عنه 

اأنه ل يجوز باأي حال  اأماكن ظاهرة بالنادي وبالن�سر بو�سائل الإعلم املنا�سبة، على  فـي 

اإجراء اأي تعديل فـي جدول اأعمالها اأو التغيري فـي اأ�سماء وحالة املر�سحني ملجل�ص الإدارة.
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املــادة ) 41 (
اأو احل�ساب اخلتامي، يجب على جمل�ص  امليزانية  العمومية على  توافق  اجلمعية  اإذا مل 

الإدارة دعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنعقاد خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ 

الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اإ�سقاط  فـي  للنظر  وذلك  العاديـــة،  العموميـــة  اجلمعية  اجتماع 

مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين، فاإن �سدر القرار بالإ�سقاط، تقوم اجلمعية العمومية 

اأ�سهر،  ثلثة   )3( ملدة  اأ�سخا�ص  خم�سة   )5( من  موؤقتة  جلنة  بتعيني  اجلل�سة  نف�ص  فـي 

تتوىل اإدارة �سوؤون النـــادي والدعـــوة لنتخــاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وتكون 

الع�سوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�ص الذي مت اإ�سقاطه، وفـي حالة عدم �سدور القرار 

بالإ�سقاط، اعترب ذلك مبثابة اإقرار للميزانية واحل�ساب اخلتامي.

املدة  العادية للنعقاد خلل  العمومية غري  الإدارة بدعوة اجلمعية  واإذا مل يقم جمل�ص 

امل�سار اإليها، تطبق اأحكام املادة )20( من القانون.

املــادة ) 42 (
ل يجوز للجمعية العمومية بنوعيها اأن تنظر فـي غري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال، 

فـيه  اتخذت  اأن  �سبق  مو�سوع  فـي  للنظر  عادية  غري  عمومية  جمعية  عقد  يجوز  ل  كما 

جمعية عمومية غري عادية قرارا اإل بعد م�سي �سنة ميلدية على الأقل من تاريخ �سدور 

اأنها تقت�سي نظر املو�سوع  هذا القرار، ما مل ت�ستجد وقائع جديدة يرى جمل�ص الإدارة 

قبل م�سي مدة ال�سنة.

املــادة ) 43 (
يراأ�ص اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية رئي�ص النادي، اأو نائبه فـي حالة 

اأو عند  اأع�سائها فـي حالة غيابهما  اأو من تختاره اجلمعية العمومية لذلك من بني  غيابه، 

قيام مانع قانوين لهما، ويتوىل اأمني �سر النادي القيام بالأعمال الإدارية والإ�سراف على 

حم�سر اجتماعها، فاإن كان غائبا تختار اجلمعية العمومية من يقوم بعمله من بني اأع�سائها.

الف�ســل ال�ســاد�س
جملــ�س الإدارة
املــادة ) 44 (

يدير �سوؤون النادي جمل�ص اإدارة يتكون من: 

الرئي�ص، ونائب الرئي�ص، واأمني ال�سر، واأمني ال�سندوق، و)5( خم�سة اأع�ساء.

ويتم انتخاب املجل�ص مبعرفة اجلمعية العمومية العادية للنادي من بني اأع�سائها العاملني 

بالقرتاع ال�سري املبا�سر.
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املــادة ) 45 (

مدة جمل�ص الإدارة )4( اأربعة اأعوام من تاريخ انتخابه اأو ت�سكيله. 

املــادة ) 46 (

اأع�سائه طبقا  اأعماله م�سوؤولية كاملة وت�سامنية بني  جمل�ص الإدارة م�سوؤول عن جميع 

لأحكام القانون.

العاملني  وجميع  الأع�ساء  من  ع�سو  كل  يكون  اجلزائية،  بامل�سوؤولية  الإخلل  عدم  ومع 

بالنادي م�سوؤول عن القرارات التي ي�سدرها اأو الت�سرفات التي يقوم بها اإذا كان من �ساأنها 

الإ�سرار مب�سالح النادي اأو باأمواله. 

املــادة ) 47 (

يجب اأن تتوفر فـي املر�سح ملجل�ص الإدارة ال�سروط الآتية: 

اأن يكون من الأع�ساء العاملني، وم�ســى علــى ع�سويتـــه العاملـــة بالنـــادي عـــام   - 1

على الأقل. 

2 - اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة، ومل يحكم عليه بعقوبة نهائية فـي جناية 

اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

3 - األ تقل �سنه عن )25( خم�سة وع�سرين عاما وقت تقدمي طلب الرت�سيح. 

4 - اأن يكون حا�سل على ال�سهادة العامة للتعليم العام على الأقل.

5 - اأن يكون له ن�ساط ريا�سي واجتماعي.

6 - اأن يكون م�سددا ر�سوم ال�سرتاك املقررة وفقا للئحة املالية.

املــادة ) 48 (

يجوز  ول  اآخر،  ناد  اإدارة  جمل�ص  واأي  النادي  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  بني  اجلمع  يجوز  ل 

لأع�ساء جمل�ص الإدارة ال�سرتاك مع ناديهم اأو ناد اآخر فـي املباريات الر�سمية فـي الألعاب 

الفردية اأو اجلماعية اأو التحكيم فـي تلك املباريات، ول يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص 

الإدارة والعمل بالنادي باأجر اأو مكافاأة.

املــادة ) 49 (

يبا�سر جمل�ص الإدارة الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإدارة �سوؤون النادي من جميع النواحي، وتوفـري الفر�ص للأع�ساء لتاأدية ن�ساطهم 

الريا�سي والجتماعي على اأكمل وجه، وتنفـيذ اخلطة املقررة.
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2 - و�سع الأ�س�ص والربامج التي ت�ساعد على النهو�ص بامل�ستوى الفني للفرق الريا�سية 

الريا�سية  اللعبات  احتادات  مباريات  فـي  متثله  التي  املتدرجة  ال�سن  فئات  فـي 

امل�سرتك فـيها فـي حدود ال�سيا�سة العامة التي ي�سعها احتاد اللعبة.

3 - العنايـــة بتنظيــــم ن�ســـاط الأع�ســـاء وتوجيههـــم واإقامـــة امل�سابقـــات بينهـــم، وغري 

ذلك من الأمور التي ت�ساعد على تكوينهم تكوينا �ساحلا فـي النواحي الوطنية 

واخللقية والريا�سية والجتماعية مع العناية بتكوين فرق النا�سئني ملختلف اللعبات. 

4 - البت فـي طلبات الع�سوية.

اجلزاءات طبقا  وتوقيع  اأو �سدهم  الأع�ساء  تقدم من  التي  ال�سكاوى  فـي  البت   -  5

للئحة التي تعد لهذا الغر�ص فـي حدود اأحكام هذا النظام.

6 - و�سع النظم واللوائح اللزمة لتنظيم �سوؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية 

واملالية.

7 - تكويـــن اللـــجان الدائمــــة اأو املوؤقتـــة لبحـــث تنظيـــم �ســـوؤون النادي املتنوعة �سواء 

فـي ذلك  ال�ستعانـــة  النادي، ويجـــوز  اأع�ساء  اأو من بني  املجل�ص  اأع�ساء  من بني 

بخرباء من خارج النادي. 

8 - املوافقة على العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي.

9 - اختيار امل�سرف الذي تودع فـيه اأموال النادي. 

10 - دعوة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، وتنفـيذ قراراتها. 

11 - و�سع التقرير ال�سنوي للأن�سطة املتنوعة للنادي، وعر�سه على اجلمعية العمومية.

12 - اإعداد احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية، وو�سع م�سروع امليزانية املقبلة 

متهيدا لعر�سها على مدقق احل�سابات واجلمعية العمومية. 

13 - بحث القرتاحات التي تقدم من الأع�ساء قبل عر�سها على اجلمعية العمومية.

14 - تعيني وترقية العاملني بالنادي، وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم واجلزاءات 

التاأديبية التي توقع عليهم واإنهاء خدماتهم، وذلك طبقا ملا تبينه اللئحة الداخلية. 

15 - اإعداد القيادات الريا�سية، وتاأهيل املدربني من اأبناء النادي. 

16 - بحث ودرا�سة اأي ا�ستقالت تقدم من اأع�ساء املجل�ص. 
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املــادة ) 50 (

يجتمع جمل�ص الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل �سهر، وتوجه الدعوة من اأمني �سر النادي 

قبل موعد الجتماع باأ�سبوع على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول اأعمال اجلل�سة واملذكرات 

اخلا�سة بها، ول تكون اجتماعات املجل�ص �سحيحة اإل اإذا ح�سرها الأغلبية املطلقة لأع�سائه، 

فاإذا مل تتوافر هذه الأغلبية يوؤجل الجتماع اإىل جل�سة اأخرى تعقد خلل اأ�سبوع من الجتماع 

اأن يذكر  الأول، ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ثلث الأع�ساء على الأقل، على 

ذلك فـي خطاب الدعوة.

وت�سدر قرارات املجل�ص بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، فاإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح 

اجلانب الذي منه الرئي�ص.

ول يجوز باأي حال اأن ي�سدر قرار باأغلبية اأقل من ربع عدد اأع�ساء املجل�ص.  

وتقوم اأمانة �سر النادي باإعداد �سجل لقيــد حما�ســر اجتماعـــات جملـــ�ص الإدارة، ويوقـــع 

على حم�سر كل جل�سة رئي�ص اجلل�سة واأمني ال�سر، ويجوز للوزارة اأن توفد مندوبا عنها 

امل�سلحة  اأن  ترى  معني  مو�سوع  فـي  نظرها  بوجهة  للإدلء  املجل�ص  اجتماعات  حل�سور 

العامة تقت�سي بحثه مع املجل�ص، دون اأن يكون له حق الت�سويت، وتخطر الوزارة ب�سورة 

من حم�سر اجتماع املجل�ص خلل اأ�سبوعني من تاريخ انعقاده.

وللـــوزارة اإعـــلن بطـــلن اأي قـــرار ي�ســـدره جملــ�ص الإدارة يكون خمالفا لأحكام القانون 

اأو هذا النظام اأو نظام النادي ولوائحه. 

املــادة ) 51 (

يجـــوز دعـــوة جملـــ�ص الإدارة لجتـــماع عاجـــل تقت�سيـــه ال�سرورة بناء على طلب الرئي�ص 

اأع�سائه، وفـي هذه احلالة ل تتقيد  اأو ثلث عدد  اأمني ال�سر - بعد موافقة الرئي�ص -  اأو 

الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املبينة فـي املادة ال�سابقة.

املــادة ) 52 (

للوزير فـي حالة خلو مركز اأو اأكرث من مراكز الأع�ساء املنتخبني مبجل�ص الإدارة لأي �سبب من 

الأ�سباب اأن يعني من ي�سغلها، فاإذا زاد عدد املراكز التي خلت على الن�سف حل املجل�ص بقوة القانون 

من تاريخ خلو اآخر مركز مكمل لهذا العدد، وي�ستمر الأع�ساء الباقون من املجل�ص ال�سابق فـي 

اإدارة �ســوؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �سدور قــرار من الوزيــــر بتعيني جمل�ص اإدارة 

جديد، وفـي احلالتني يكون التعيني من بني من تتوفر فـيهم �سروط الع�سوية وفقا لأحكام هذا 

النظام، على اأن يكون ذلك موؤقتا حلني انعقاد اأول جمعية عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد 

املكمل لت�سكيل جمل�ص الإدارة اأو لنتخاب جمل�ص اإدارة جديد بح�سب الأحوال. 
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املــادة ) 53 (

مي�سك النادي �سجـل ملحا�سر اجتماعات جمل�ص الإدارة، ويوقع على حم�ســر كـــل جل�ســـة 

الرئي�ص واأمني ال�سر.

اإدارة النادي بال�سجلت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بها فـي مقر النادي حتت  وحتتفظ 

اإ�سراف اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق، كل فـيما يخ�سه.

ويجـــوز لكـــل عــــ�سو مـــن اأع�ســـاء جملــــ�ص الإدارة الطـــلع عليها، كما يجوز لـه الطلع 

على �سجل حما�سر جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.

واإخطاره  بالنادي،  اخلا�سة  وامل�ستندات  وامللفات  ال�سجلت  جميع  على  الطلع  وللوزارة 

اأ�سبابها خلل )30( ثلثني  مبلحظاتها واملخالفات التي تراها، وذلك لتلفـيها واإزالة 

يوما من تاريخ الإخطار.

الف�ســـل ال�سابــع

املكتــب التنفـيــذي

املــادة ) 54 (

يكون ملجل�ص الإدارة مكتب تنفـيذي يتكون من الرئي�ص اأو نائبه رئي�سا، واأمني ال�سر، واأمني 

ال�سندوق، وع�سوين يختارهما جمل�ص الإدارة من بني اأع�سائه.

املــادة ) 55 (

يبا�سر املكتب التنفـيذي الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإعداد ودرا�سة املو�سوعات التــي تعر�ص علـــى جملـــ�ص الإدارة، واإبـــداء امللحظـــات 

عليها.

2 - متابعة تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة.

3 - بحـــث املو�سوعـــات العاجلـــة، واإ�ســـدار ما يــراه فـي �ساأنها من تو�سيات اأو قرارات 

فـي حدود ما تبينه اللئحة الداخلية للنادي.

4 - اإعداد م�سروع التقرير ال�سنوي عن اأن�سطة النادي.

5 - اقرتاح تعيني وترقية العاملني بالنادي وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم 

تبينه  ملا  طبقا  وذلك  خدماتهم،  واإنهاء  عليهم  توقع  التي  التاأديبية  واجلزاءات 

اللئحة الداخلية للنادي. 

6 - درا�سة ما يحيله اإليه جمل�ص الإدارة من مو�سوعات. 
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املــادة ) 56 (

تنظم اللئحة الداخلية للنادي اإجراءات عقد اجتماعات املكتب التنفـيذي.

وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائه، وت�سدر القرارات باأغلبية 

الأع�ساء احلا�سرين، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع، ول يجوز 

اأن يقل عدد احلا�سرين فـي اأي اجتماع عن )3( ثلثة. 

ويتعني عر�ص تو�سيات اأو قرارات املكتب التنفـيذي على جمل�ص الإدارة فـي اأول اجتماع له، 

ول تعترب تو�سياته اأو قراراته نهائية اإل بعد اعتمادها من املجل�ص.

الف�ســل الثامـــن

اخت�سا�سات الرئي�س - نائب الرئي�س - اأمني ال�سر - اأمني ال�سندوق

املــادة ) 57 (

يبا�سر رئي�ص النادي الخت�سا�سات الآتية: 

1 - رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وجمل�ص الإدارة، واجتماعات 

اللجان املختلفة فـي حالة ح�سوره لها. 

2 - متثيل النادي اأمام الق�ساء ولدى الغري.

موافقة جمل�ص  بعد  وذلك  النادي،  با�سم  تربم  التي  والتفاقيات  العقود  توقيع   -  3

الإدارة عليها.

4 - التوقيع مع اأمني ال�سندوق على اأذون ال�سرف وال�سيكات. 

5 - التوقيع على مكاتبات النادي ذات الطابع الهام.

املــادة ) 58 (

يبا�سر نائب الرئي�ص اخت�سا�سات الرئي�ص فـي حالة غيابه.

املــادة ) 59 (

يبا�سر اأمني ال�سر الخت�سا�سات الآتية: 

الإدارة،  وجمل�ص  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  لعقد  والإعداد  الدعوة  توجيه   -  1

واملكتب التنفـيذي واللجان وحترير املحا�سر اخلا�سة بها وت�سجيلها بال�سجلت 

املعدة لذلك، والتوقيع عليها مع رئي�ص الجتماع.
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2 - و�ســع جــدول اأعمــال الجتماعات واإدراج امل�سائل التي يرى جمل�ص الإدارة اإدراجها 

اأعمال  فـــي جدول  اإدراجهــا  املجلــ�ص  التــي يرى  اأعماله، واملو�سوعــات  فـي جدول 

اجلمعية العمومية.

3 - تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة، واملكتب التنفـيذي. 

4 - الإ�سراف على اأعمال اللجان وامل�ساركة فـي ع�سويتها وتنفـيذ قراراتها والإ�سراف 

على العاملني بالنادي ومتابعتهم. 

5 - رفع تقرير �سنوي اإىل جمل�ص الإدارة عن حالة النادي واأن�سطته املختلفة.

6 - عر�ص طلبات الع�سوية على جمل�ص الإدارة.

7 - حفظ �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سبما يقرره جمل�ص الإدارة.

8 - حفظ امل�ستندات وال�سجلت الإدارية والأختام بعهدته فـي مقر النادي.

9 - اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بال�سرتاك مع اأمني ال�سندوق، ورفعه 

اإىل جمل�ص الإدارة.

�سرورة  الإدارة  جمل�ص  يرى  التي  املكاتبات  عدا  النادي،  مكاتبات  على  التوقيع   -  10

توقيعها من رئي�ص النادي.

11 - الإ�سراف على اأوجه ن�ساط النادي، وتنفـيذ التعليمات ال�سادرة ب�ساأنها.

وفـي حالة تعيني مدير متفرغ للنادي، فاإنه ميار�ص الخت�سا�سات ال�سابقة، وله حق ح�سور 

ال�سر  اأمني  ويحتفظ  معدود،  �سوت  له  يكون  اأن  دون  فـيها  وامل�ساركة  الجتماعات  جميع 

بع�سويته فـي جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 60 (

يبا�سر اأمني ال�سندوق الخت�سا�سات الآتية:

1 - الإ�سراف على حت�سيل اإيرادات واأموال النادي، واإيداعها فـي امل�سرف الذي حتفظ 

فـيه اأمواله. 

2 - تنفــــيذ قـــرارات جمـــل�ص الإدارة واملكتــب التنفـيذي من الناحية املالية، والتحقق 

من مطابقتها لبنود امليزانية واللئحة املالية. 

3 - التوقيع مع الرئي�ص على اأذون ال�سرف وال�سيكات.
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4 - الإ�سراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجلت والدفاتر املالية واملحافظة 

على م�ستندات الإيرادات وامل�سروفات، وهو م�سوؤول عن جميع البيانات احل�سابية 

التي تر�سد فـي الدفاتر.

5 - اإعداد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية، وال�سرتاك مع اأمني ال�سر فـي اإعداد 

م�سروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة وتقدميها اإىل جمل�ص الإدارة.

6 - الإ�سراف على حفظ ال�سجلت والدفاتر املالية وكافة امل�ستندات وكل ما يت�سل  

بالناحية املالية من عهد فـي مقر النادي. 

7 - اعتماد �سرف الأجور وفواتري امل�سرتيات وا�ستهلك الكهرباء واملياه واخلدمات 

على اختلف اأنواعها، ح�سبما هو وارد فـي ميزانية النادي املعتمدة وطبقا للئحة 

املالية. 

8 - اإعداد تقرير ربع �سنوي واآخر �سنوي عن حالة النادي املالية، ورفعهما اإىل جمل�ص 

الإدارة.

الف�سل التا�سع

زوال واإ�ضقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س الإدارة

املــادة ) 61 (

تزول الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية: 

1 - الوفاة.

2 - ال�ستقالة.

3 - اإذا تخلف عن ح�سور)3( ثلث جل�سات عادية متتالية اأو )4( اأربع جل�سات متفرقة 

خلل العام، دون عذر كتابي يقبله املجل�ص، على اأن ي�سدر قرار من جمل�ص الإدارة 

باعتباره م�ستقيل.

املــادة ) 62 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا �سدر �سده حكم نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، اأو قرار 

تاأديبي من جهة حكومية عن خمالفة ثبت اأنها خملة بال�سرف اأو الأمانة.
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2 - اإذا اأ�سقطـــت ع�سويتـــه مــن اإحدى الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي، 

اأو املجال الجتماعي لأ�سباب خملة بال�سرف اأو الأمانة.

3 - اإذا ثبت ارتكابه اأعمال متـ�ص كرامة النادي، اأو ت�سر باأمواله اأو ممتلكاته على نحو 

يجعله غري جدير بع�سويته.

ول ت�سقط ع�سويته فـي هذه احلالة اإل بعد قيام جمل�ص الإدارة ببحثها وعر�سها على اجلمعية 

العمومية غري العادية، ويجب اأن ي�سدر قرارها باأغلبية ثلثي اأع�سائها احلا�سرين.

ول يجوز للع�سو الذي اأ�سقطت ع�سويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�سيح نف�سه مرة اأخرى 

لع�سوية جمل�ص اإدارة هذا النادي اأو اأي ناد اأو اأي هيئة ريا�سية اأخرى اإل اإذا رد اإليه اعتباره، 

اأو زالت اأ�سباب الإ�سقاط.

الف�ســـل العا�ســـر

حل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س موؤقت

املــادة ) 63 (

للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحل جمل�ص الإدارة وتعيني جمل�ص اإدارة موؤقت من بني اأع�ساء 

النادي العاملني ملدة عام، وذلك فـي احلالتني الآتيتني:

1 - عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية اأو غري العادية خلل )3( ثلثة 

اأ�سهر من تاريخ �سدورها.

2 - ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�سيمة. 

ول يجوز اإ�سدار قرار احلل اإل بعد اإخطار جمل�ص الإدارة بكتاب م�سجل باملخالفات املن�سوبة 

باإزالة  اأن يقوم جمل�ص الإدارة  اإليه وانق�ساء )30( ثلثني يوما من تاريخ الإخطار دون 

اأ�سباب املخالفات ما مل يكن لديه مربرات تقبلها الوزارة. 

تاريخ  من  �سهر  خلل  الر�سمية  اجلريدة  فـي  الإدارة  جمل�ص  حل  قرار  ين�سر  اأن  ويجب 

�سدوره. وملجل�ص الإدارة ولكل ع�سو فـيه التظلم اإىل الوزير من هذا القرار خلل )15( 

بالنتيجة  املتظلم  واإخطار  التظلم  هذا  بحث  ويجب  ن�سره،  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة 

خلل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدمي التظلم، ويعترب فوات ميعاد )60( الـ�ستني يوما 

امل�سار اإليه دون رد مبثابة رف�ص �سمني للتظلم.
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املــادة ) 64 (

على جمل�ص الإدارة الذي �سدر قرار بحله والعاملني القائمني بالعمل اأن يبادروا بت�سليم 

النادي و�سجلتـــه وم�ستنداتـــه وموجوداتـــه، ول يخل ذلك  اأمــوال  املوؤقت جميع  املجل�ص 

مب�سوؤوليتهم الت�سامنية وال�سخ�سية املن�سو�ص عليها فـي املادة )29( من القانون.

املــادة ) 65 (

يتوىل املجل�ص املوؤقت كافة اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة، ويلتزم باإزالة اأ�سباب املخالفات التي 

قبل  للنعقاد  العادية  العمومية  اجلمعية  يدعو  اأن  وعليه  ال�سابق،  املجل�ص  حل  اإىل  اأدت 

انتهـــاء مدتـــه لنتخــاب جملــ�ص اإدارة جديد، كما يعر�ص عليها تقريرا مف�سل عن حالة 

النادي، وما قام به من اأعمال خلل فرتة تعيينه.

الف�ســل احلــادي ع�ســر

حــل النــادي اأو دجمــه

املــادة ) 66 (

يجوز حل النادي اأو دجمه فـي ناد اآخر، بقرار م�سبب من الوزير فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا ثبت عجزه عن حتقيق الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

2 - اإذا ت�سرف فـي اأمواله فـي غري الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

3 - اإذا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.

4 - اإذا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون اأو خالف النظام العام اأو الآداب العامة.

ويبلغ قرار احلل اأو الدمج بالطرق الر�سمية.

ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من هذا القرار على النحو الوارد فـي املادة )34( من القانون.

املــادة ) 67 (

ين�سر قرار حل النادي اأو دجمه فـي اجلريدة الر�سمية، ويحظر على جمل�ص اإدارته وكذلك 

العاملني به موا�سلة اأعمالهم اأو الت�سرف فـي اأمواله فور �سدور القرار.

ويحظر على كل من تثبت م�سوؤوليته من اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن وقوع املخالفات التي 

دعت اإىل حل النادي تر�سيح نف�سه لع�سوية جمل�ص اإدارة اأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

الريا�سي ملدة )5( خم�سة اأعوام من تاريخ �سدور قرار احلل.
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املــادة ) 68 (

تعني الوزارة م�سفـيا باأجر للنادي بعد قرار حله اأو دجمه، ويجب على القائمني على اإدارته 

ذلك،  منهم  طلب  متى  به  اخلا�سة  وال�سجلت  امل�ستندات  جميع  امل�سفـي  بت�سليم  املبادرة 

وميتنع عليهم وامل�سرف املودع لديه اأمواله، واملدينني له الت�سرف فـي اأي �ساأن من �سوؤون 

اأو فـي اأي حق من حقوقه املالية اإل مبوافقة كتابية من امل�سفـي. 

وي�سدر الوزير قرارا بتوجيه اأموال النادي املنحل اإىل اأي ناد اآخر، وفـي حالة الدمج ت�سلم 

الأموال املتبقية للنادي الذي اأدمج فـيه.

الف�ســل الثانــي ع�ســر

تنظيــم اأعمــال النــادي

املــادة ) 69 (

والفنية،  واملالية  الإدارية  النادي  اأعمال  لتنظيم  لوائح  يراه من  ما  الإدارة  ي�سع جمل�ص 

وعلى الأخ�ص اللوائح الآتية:

  اأول: الالئحة الداخلية:
فتحه  ومواعيد  واأهدافه  النادي  اأغرا�ص  لتحقيق  التنفـيذية  الو�سائل  تت�سمن 

والإجراءات  والقواعد  النظم  وبيان  وملعبه،  مرافقه  ا�ستخدام  وتنظيم  وغلقه، 

التي تتبع فـي ح�سور الزوار، وفـي اجتماعـــات اجلمعيـــة العموميـــة وجمل�ص الإدارة 

وطريقـــة الت�سويت وفــرز الأ�سوات، كما تت�سمن تنظيم �سجلت النادي ودفاتره 

وكل ما يتبع ب�ساأن املحفوظات الفنية والإدارية، وقواعد توظيف العاملني وتاأديبهم، 

وغري ذلك من القواعد والنظم والإجراءات اللزمة حل�سن �سري العمل بالنادي.

ثانيا: الالئحة املالية:
النادي  املدرجة مبيزانية  العتمادات  الإيــرادات و�سرف  نظـــام حت�ســـيل  تت�ســـمن 

وتوزيع بـنود ال�سرف وفتح العتمادات امل�ستندية خلل العام، وال�سلف امل�ستدمية 

ال�سنوي،  واجلرد  املخازن  ونظام  امل�سرتيات  فـي  تتبع  التي  والإجـــراءات  واملوؤقتة 

املالية  وكذلك كل التنظيمات التي تتعلق بال�سجلت احل�سابية وحفظ امل�ستندات 

اأنواع  من  نوع  لكل  ال�سرتاك  فئات  وحتديد  امليزانية  م�ســـروع  اعتمـــاد  وطريقــــة 

الع�سوية وطريقة حت�سيلها والإجراءات التي تتبع فـي ذلك، واأحوال الإعفاء من ال�سرتاك 

اأو اأي ر�سوم اأخرى، وغري ذلك من املو�سوعات املالية املتعلقة بالنادي.
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ثالثـا: لئحة الن�ضاط الريا�ضي والثقافـي والجتماعي:
تت�سمن تنظيم الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي ب�سوره املتنوعة فـي حدود 

ال�سيا�سة العامة للدولة. 

كما تت�سمن اإجراءات تعيـني امل�سرفـني علـى الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي 

بالنادي، وحتديد اخت�سا�ساتهم، وال�سروط التي يجب اأن تتوافر فـيهم فـي حدود 

وتنظيم  املخت�سـة،  الريا�سيـة  اللعبات  واحتادات  الوزارة  ت�سعها  التي  القواعد 

العلقة بينهم وبني جمل�ص الإدارة. 

رابعـا: الالئحة ال�سحية: 
علجهم  وطريقة  اللعبني  على  ال�سحي  بالإ�سراف  اخلا�سة  القواعد  تت�سمن 

مما يتعر�سون له من اإ�سابات، ومكافحة تناول املن�سطات، وغري ذلك من الأمور 

ال�سحية الأخرى.

كما تت�سمن الأ�س�ص والقواعد التي يتبعها النادي فـي �ساأن ال�سرتاطات ال�سحية 

املتعلقة مبرافقه وخا�سة الأماكن املخ�س�سة للطهي واإعداد املاأكولت التي تقدم به، 

وذلك مبراعـــاة ال�سرتاطـــات ال�سحـــية والقواعـــد التـــي ت�سعهـــا اجلهـــات املعنيـــة 

فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) 70 (

يعمل باللوائح التي ي�سعها النادي من تاريخ موافقة جمل�ص الإدارة عليها، وي�سري ذلك 

على اأي تعديل على هذه اللوائح.

وتر�سل ن�سخة من هذه اللوائح اإىل الوزارة. 

الف�ســل الثالــث ع�ســر

ال�سكاوى واجلزاءات الإدارية

املــادة ) 71 (

يقدم اأع�ساء النادي ما لديهم من �سكاوى اإىل اأمني �سر النادي، وعليه اأن يقوم بتحقيقها 

بعد �سماع اأقوال ال�ساكي، وعر�ص نتيجة التحقيق على جمل�ص الإدارة للبت فـيها واإبلغ 

ال�ساكي بنتيجة الت�سرف فـي �سكواه، وذلك خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ تقدميها. 

ويجوز لل�ساكي اأن يطلب فـي التحقيق من اأمني ال�سر ال�سماح له باحل�سور اأمام جمل�ص 

الإدارة لإبداء وجهة نظره فـي ال�سكوى.
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املــادة ) 72 (

اأو قرارات جمل�ص  النادي  لوائح  اأو  النظام  اأو هذا  القانون  اأحكام  النادي  اإذا خالف ع�سو 

الإدارة، اأو وقع منه ما مي�ص �سمعة النادي اأو �سمعته، �سواء كان ذلك داخل النادي اأو خارجه، 

جاز توقيع اأحد اجلزاءات الآتية: 

1 - لفت النظر.

2 - الإنذار.

3 - الإيقاف عن مزاولة الن�ساط ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

4 - اإيقاف الع�سو موؤقتا اأو احلرمان من دخول النادي ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

5 - اإ�سقاط الع�سوية.

املــادة ) 73 (

ت�ســـدر قـــرارات جملــ�ص الإدارة بتوقيع اجلزاءات الأربعة الأوىل املبينة فـي املادة ال�سابقة 

بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، اأما اإ�سقاط الع�سوية فـي�سرتط فـي توقيعها موافقة 

ثلثة اأرباع اأع�ساء جمل�ص الإدارة على الأقل، واإذا ما احتاج الأمر اإىل بع�ص الوقت لإمتام 

التحقيـــق مـــع الع�ســـو، يجـــوز ملجلـــ�ص الإدارة اأن يتخذ قرارا باإيقافه كاإجراء احتياطي على 

األ تتجـــاوز مـــدة هـــذا الإيقـــاف الحتياطــــي اأ�سبوعـــني، وميكــــن اأن جتدد املدة ملرة واحدة 

فـي حالة امتناع الع�سو عن الإدلء باأقواله بعد اتخاذ اإجراءات ا�ستدعائه طبقا لهذا النظام. 

املــادة ) 74 (

ل يجوز توقيع اأي جزاء من اجلزاءات الواردة فـي املادة )72( اإل بعد �سماع اأقوال الع�سو 

املخالف وحتقيق دفاعه، ويتم اإخطار الع�سو حل�سور التحقيق بخطاب م�سجل قبل موعد 

اجلل�سة املحددة باأ�سبوع على الأقل، وفـي حالة ثبوت امتناعه عن احل�سور ي�سدر القرار 

فـي �ساأنه غيابيا.

واإذا �سدر القرار بتوقيع جزاء على الع�سو، يجوز له التظلم ملجل�ص الإدارة من هذا القرار 

بخطاب م�سجل خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره به، وملجل�ص الإدارة البت 

الع�سو  واإخطار  تاريخ تقدميه،  التظلم خلل مدة ل جتاوز )30( ثلثني يوما من  فـي 

بالنتيجة.

كما يجوز للع�سو التظلم اإىل الوزارة من قرار جمل�ص الإدارة للبت فـي تظلمه.
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املــادة ) 75 (

اإعادة  الإدارة  يلتم�ص من جمل�ص  اأن  باإ�سقاط ع�سويته  قرار  ال�سادر �سده  للع�سو  يجوز 

النظر فـي اأمره بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور القرار.

الف�ســل الرابــع ع�ســر

اأحكــام عامــة

املــادة ) 76 (

بتعاونـه  وذلك  عامة،  ب�سفة  واملجتمع  اأع�سائه  خدمة  على  النادي  اإدارة  جمل�ص  يعمل 

وت�سامنـه مـع الهيئات املعنية بال�سوؤون الريا�سية والثقافـية والجتماعية فـي حدود ال�سيا�سة 

العامة للدولة والتخطيط الذي ت�سعه الوزارة.

املــادة ) 77 (

الت�سلية  و�سائل  فـيه  تتوافر  النادي  اأع�ساء  لأ�سر  خا�ص  مكان  اإعداد  على  النادي  يعمل 

والراحة لهم من كافة النواحي. 

املــادة ) 78 (

اأع�ساء النادي م�سوؤولون عما يقع منهم اأو من اأبنائهم اأو مرافقيهم من تلفـيات لأمـلك 

النادي وحمتوياتـه، ويلتزمون بدفع التعوي�سات املادية التي يحددها جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 79 (

ل يجوز اإ�سراك اأي لعب فـي اأي ن�ساط ريا�سي اإل بعد التاأكد من �سلمة �سحته، ويجب 

النادي ملفا  عام، ومي�سك  الأقل كل  واحدة على  الطبية مرة  اللعب  التحقق من حالة 

طبيا لكل لعب.

املــادة ) 80 (

ل يجوز للنادي اإقامة اأي مباريات اأو اأن�سطة مع الفرق الأجنبية �سواء داخل �سلطنة عمان 

اأو خارجها اإل بعد احل�سول على اإذن من احتاد اللعبة املخت�ص وموافقة كتابية من الوزارة، 

خارج  مقرها  هيئات  اأو  اأ�سخا�ص  من  م�ساعدات  اأو  اأموال  يتلقى  اأن  للنادي  يجوز  ل  كما 

�سلطنة عمان اأو اأن يدفع �سيئا من اأمواله لهذه الأ�سخا�ص اأو اجلهات اإل مبوافقة كتابية 

من الوزارة.
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املــادة ) 81 (

ل يجوز للنادي اأن يقوم باإن�ساء مبان اأو �سالت اأو قاعات اأو ملعب اأو اأي من�ساآت اأخرى 

جديدة اأو ا�ستكمال اإن�سائها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.

املــادة ) 82 (

والحتادات  للهيئات  العمومية  اجلمعيات  ح�سور  عن  يتخلف  األ  النـــادي  علـــى  يتعيـــن 

اإليهــا، ويختار جمل�ص الإدارة من ميثل النادي فـي هذه الجتماعات  الريا�سيـــة املن�ســـم 

اأع�ساء النادي الذين تتوافر فـيهـــم ال�ســـروط الواردة فـي نظم هذه الهيئات، ويجب  من 

على املنـــدوب اأن يقدم تقريــرا اإىل جمل�ص الإدارة مبا دار فـي هذه الجتماعات، كما يجب 

اأن يت�سمـــن تقرير جملــ�ص الإدارة ال�سنوي املقدم اإىل اجلمعية العمومية للنادي ملخ�سا 

ملا جاء فـي هذه التقارير، ووجهة نظر املجل�ص فـيها.

املــادة ) 83 (

ل يجوز للأع�ساء مزاولة األعاب القمار اأيا كان نوعها، كما ل يجوز اإدخال اأو بيع اأو تقدمي 

اأي م�سروبات روحية فـي مقر النادي. 

املــادة ) 84 (

النادي  اإىل ما يقع منهم من خمالفات لنظام  اأن يوجه نظر الأع�ساء  النادي  لأمني �سر 

ولوائحه وقرارات جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 85 (

ل يجوز لأع�ساء النادي اأن يوجهوا اأي لوم اأو توبيخ اإىل اأي من العاملني فـي النادي، ولهم 

فـي عملهم  اإهمال  اأو  اأخطاء  العاملني من  �سكوى كتابية عما يقع من هوؤلء  اأن يقدموا 

ال�ساكي بنتيجة  الع�سو  باإخطار  اأن يقوم  ال�سر  اأمني  النادي لبحثها، وعلى  اأمني �سر  اإىل 

الت�سرف فـي هذه ال�سكوى خلل اأ�سبوعني من تاريخ تقدميها، ويجوز للع�سو اأن يطلب 

رفع الأمر اإىل جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 86 (

الإدارية  اأعماله  لتنظيم  اللزمة  وال�سجلت  الدفاتر  بجانب  النادي  يحتفظ  اأن  يجب 

والثقافـي والجتماعي،  الريا�سي  ن�ساطه  لبيان وتنظيم  اأخرى  ودفاتر  ب�سجلت  واملالية 

وعلى الأخ�ص ال�سجلت الآتية: 
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1 - �سجل قيد اللعبني:

وال�سحيـة  الجتماعيـة  وحالته  و�سنه  منهم  كل  وعمل  اللعبني  اأ�سماء  ويت�سمن 

وملحظات امل�سوؤولني على ن�ساطه الريا�سي والثقافـي والجتماعي. 

2 - �سجل قيد الن�ساط:  

واأ�سماء من مثلوا  ونتائجها  والودية  الر�سمية  وامل�سابقات  املباريات  بيان  ويت�سمن 

النادي فـي كل منها وملحظات امل�سوؤولني عليها.

3 - �سجل التدريب: 

ويت�سمـــن اأ�سمـــاء املدربـــني ومواعيـــد التدريـــب للفــرق املختلفة اأو الأفراد، ومدى 

مواظبتهم وملحظات املدربني عليهم.

ويوقع على كل هذه ال�سجلت دوريا مع اإثبات التاريخ من كل من اأمني ال�سر واإداري اللعبة 

ورئي�ص جلنة الن�ساط الريا�سي. 

املــادة ) 87 (

يكون للنادي �سجل خا�ص تقيد فـيه اأ�سماء الزائرين، كما يجب اأن يكون لكل ع�سو �سورة 

�سخ�سية حتفظ لدى اإدارة النادي.

املــادة ) 88 (

تطبــــق اأحكـــام القانـــون والنظـــام الأ�سا�ســـي للأنديـــة الريا�سيـــة ال�سادر بالقرار الوزاري 

اأو فـيما مل تت�سمنه الن�سو�ص الواردة  2008/124 فـيـــما لـــم يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص  رقـــم 

فـي هذا النظام. 
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قـــرار وزاري

رقــم 2022/220

باإ�سهار نادي نخل الريا�سي واعتماد نظامه الأ�سا�سي

ا�ستنـــادا اإلــى قانــون الهيئـــات اخلا�ســة العاملـــة فـــي املجـــال الريا�ســـي ال�ســـادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 2007/81،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/87 باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد 

اخـتـ�سـا�سـاتهـــا واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل النظام الأ�سا�سي للأندية الريا�سية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم 2008/124،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�سهر نادي نخل الريا�سي. 

املــادة الثانيــــة

يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي نخل الريا�سي.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 10 / 2 / 1444هـ

املوافـــــق:   7 / 9 / 2022م
ذي يــزن بن هيثـــم اآل �سعيــد
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب
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النظام الأ�ضا�ضي لنادي نخل الريا�ضي

الف�ضــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

1 - الـــــــــــــــــوزارة: وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.
2 - الوزيــــــــــــــــــر: وزيـر الثقافة والريا�سة وال�سباب.

 3 - القانـــــــــــــــون: قانــون الهيئــات اخلا�ســة العاملة فـي املجال الريا�ســـي ال�ســـادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/81.

4 - النظـــــــــــــــــام: النظام الأ�سا�سي لنادي نخل الريا�سي.
5 - النـــــــــــــــــادي: نادي نخل الريا�سي.

6 - جمل�س الإدارة: جمل�ص اإدارة نادي نخل الريا�سي.
الف�ضـــل الثانــي

تاأ�ضي�س النادي - واإ�ضهاره - واأهدافه

املــادة ) 2 (

نــادي نخــل الريا�ســـي تاأ�ســ�ص عــام 2022م، ومقــره الرئي�ســــي ولية نخل، وقـــد اأ�سهــر/ اأعيد 

اإ�سهاره حتت رقــــم 220 بتاريـــخ 2022/9/7م طبقــا للقانــون، ويعترب من الهيئات اخلا�سة 

ذات النفع العام، ويتمتع بال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة.

املــادة ) 3 (

يهدف النادي اإىل حتقيق الآتي:

1 - ن�سر وممار�سة الريا�سة والرتبية البدنية وبث روحها ال�سليمة بني الأع�ساء.

2 - امل�ساهمة فـي تن�سئة الن�صء وال�سباب تن�سئة ريا�سية وثقافـية واجتماعية متوازنة، 

لتحقيق  وتاأهيلهم  ورعايتهم  مواهبهم،  واكت�ساف  ومهاراتهم،  قدراتهم  وتنمية 

التفوق فـي املجال الريا�سي.
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3 - تهيئة الو�سائل وتي�سري ال�سبل الكفـيلة ب�سغل اأوقات فراغ الأع�ساء مبا يعود عليهم 

بالنفع والفائدة بدنيا وثقافـيا واجتماعيا و�سحيا.

4 - تكوين فرق بالنادي فـي املجالت الريا�سية.

5 - العمل على تدريب الأع�ساء على اأ�ساليب الإدارة، وممار�سة امل�سوؤوليات امل�سرتكة 

واجلماعية فـي املجال الريا�سي والثقافـي والجتماعي.

6 - توفـري ال�سبل ل�سمان م�ساركة املراأة فـي الربامج الريا�سية مبا يتنا�سب واحتياجاتها. 

7 - العمل على تنظيم الأن�سطة الريا�سية اخلا�سة باملناف�سات بالتن�سيق مع احتادات 

اللعبات الريا�سية فـي �سلطنة عمان.

8 - اإتاحة الفر�سة للأع�ساء ملمار�سة الريا�سة، واكت�ساب املهارات اخلا�سة بالتكنولوجيا 

احلديثة املرتبطة بالن�ساط الريا�سي ب�سورة خا�سة.

9 - تنظيم الأن�سطة املختلفة بالنادي، واإعداد ال�سجلت اللزمة لذلك اإداريا وماليا 

وفنيا.

10 - تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للريا�سة فـي �سلطنة عمان، والعمل فـي اإطارها، واللتزام 

بالتخطيط الذي ت�سعه الوزارة فـي هذا ال�ساأن.

الف�ســل الثالــث

الع�سويـــة

املــادة ) 4 (

اأنواع الع�سوية و�سروطها: 

اأول: الع�سو العامل: 
هـــو الذي يقـــرر جملـــ�ص الإدارة قبوله ع�سوا عامل فـي النادي، ويتمتع بكافة حقوق 

هذه الع�سوية، ويتحمل جميع اللتزامات املرتتبة على ذلك، وي�سرتط فـيه الآتي:

1 - األ تقل �سنه عن )18( ثمانية ع�سر عاما عند تقدمي طلب الع�سوية.

2 - األ يكون حمروما من حقوقه املدنية.

3 - اأن يـــكون حممـــود ال�ســـرية ح�ســـن ال�سمعــــة ولـــم يحكـــم عليه بعقوبة نهائية 

فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
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4 - األ يكـــون قـــد �سبـــق اأن اأ�سقــطت عنه الع�سوية من اإحدى الهيئات الريا�سية، 

اأو الجتماعية، ما مل يكن قد زال عنه �سبب الإ�سقاط.

5 - اأن ي�سدد الر�سوم املقررة لهذه الع�سوية وفقا للئحة املالية.

ثانيــــا: الع�سو التابع: 

هــو الع�ســـو الـذي يكــون ا�سرتاكــه تابعــا للع�ســو العامـــل، وتنحــ�ســر ع�سويتــه فـي:

1 - زوج اأو زوجة الع�سو العامل.

2 - اأبناء الع�سو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن )18( ثمانية ع�سر عاما، 

واأقاربه من الدرجة الأوىل.

ثالثـــــا: الع�ســـو املنت�ســـب: 

بالنادي ل�ستيفائه كافة  الإدارة قبوله ع�سوا منت�سبا  يقـــرر جملـــ�ص  الذي  هــو 

�سروط الع�سوية العامـــلة عـــدا �سرط ال�سن، وينتقل اإىل الع�سوية العاملة فور 

بلوغه )18( ثمانية ع�سر عامــا، وي�سدد عنها ا�سرتاك الع�سو العامل دون �سداد 

ر�سم جديد لللتحاق.

رابعــــا: الع�سوية اجلماعية: 

هي التي يقرر جمل�ص الإدارة منحها جلهات تقع فـي نطاق النادي بهدف ال�ستفادة 

من اإمكاناته ومرافقه وخدماته، ب�سرط:

1 - اأن تتوىل اجلهة نف�سها التن�سيق مع اإدارة النادي فـي ممار�سة اأع�سائها للن�ساط.

2 - اأن تقوم اجلهة ب�سداد ر�سوم ال�سرتاك م�سبقا عن جميع الأع�ساء.

خام�سا: الع�سو الفخري: 

اأو الع�سوية الفخرية،  النـــادي منحـــه الرئا�ســة  اإدارة  الـــذي يقـــرر جملــ�ص  هـــو 

ملا اأداه مـــن خدمــات عامة متميزة للنادي اأو لأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

اأعوام قابلة للتجديد، ول ي�سدد  اأربعة  اأو املجتمع، وتكون مدتها )4(  الريا�سي 

عنهـــا اأي ر�ســـوم اأو ا�سرتاكـــات، ويحــق لهــذا الع�سو ال�ستفادة من جميع مرافق 

واأن�سطة النادي، وهي ع�سوية �سخ�سية ل متتد اآثارها لغري الع�سو.

ول متنح هذه الع�سوية لغري العمانيني اإل بعد موافقة الوزارة. 
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�ساد�سـا: الع�سو الريا�سي: 
تر�سيـــح  علـــى  بناء  ال�سفة  بهذه  قبوله  الإدارة  جمل�ص  يقرر  الذي  الع�سو  هو 

جلنـــة الن�ســـاط الريا�ســـي اأو اإداري اللعـــبة بالنــادي وذلك لتميزه فـي هذه اللعبة 

وا�ستفادة النادي منه كلعب.

ول ي�سدد عن هذه الع�سوية اأي ر�سوم ا�سرتاك.

املــادة ) 5 (

ل يجـــوز التغيـــري مـــن اأحـــد اأنـــواع الع�سويـــة اإلـــى اأي نوع اآخر اإل بقرار من جمل�ص الإدارة، 

مع التزام الع�سو ب�سداد ر�سم ال�سرتاك املقرر لنوع الع�سوية اجلديدة، وا�ستيفائه ل�سروطها.

اإجــراءات الع�سويــة

املــادة ) 6 (

يقدم طلب الع�سوية اإىل اإدارة النادي على النموذج املخ�س�ص لذلك مقابل اإي�سال موؤرخ 

وموقع من اأمني ال�سندوق اأو املدير الإداري، وتدرج اأ�سماء طالبي اللتحاق بح�سب تواريخ 

�سروط  ا�ستيفاء  من  التاأكد  مع  احلاجة،  عند  اإليه  للرجوع  خا�ص  �سجل  فـي  طلباتهم 

الع�سوية، ويعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأع�ساء 

فـي اإبداء ملحظاته.

املــادة ) 7 (

تعـــر�ص طلـــبات الع�سويـــة علــى جمل�ص الإدارة م�سحوبة مبا يكون قد قدم عنها من ملحظات 

الإدارة خلل  الطلب بقرار جمل�ص  الأع�ساء، ويخطر مقدم  اأو  النـــادي  اإدارة  مـــن  �ســـواء 

الر�سوم  �سداد  الطلب  مقدم  على  يجب  القبول  حالة  وفـي  �سدوره،  تاريخ  من  اأ�سبوعني 

وال�سرتاكات املقررة، وملجل�ص الإدارة احلق فـي رف�ص اأي طلب اأو تاأجيله مع اإخطار مقدم 

الطلب بذلك، ويجب اأن يكون الرف�ص م�سببا، ويجوز ملن رف�ص طلبه اأن يتظلم للوزارة 

بالنتيجة  واإخطاره  التظلم  بحث  ويجب  بالرف�ص،  اإخطاره  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خلل 

خلل )30( ثلثني يوما.

املــادة ) 8 (

واجبات الأع�ساء وحقوقهم:

     يلتزم ع�سو النادي بالواجبات الآتية:

1 - احرتام النظام الأ�سا�سي للنادي ولوائحه.
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2 - املحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.

امل�سوؤولني  العمومية وتوجيهات  الإدارة، واجلمعية  3 - اللتزام بقرارات جمل�ص 

بالنادي.

4 - الوفاء باللتزامات املالية املقررة.

5 - احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلق الريا�سية.

     ويتمتع ع�سو النادي باحلقوق الآتية:

1 - دخول النادي فـي املواعيد املقررة.

2 - ا�ستعمال مرافق النادي وملعبه ومزاولة الأن�سطة املتنوعة.

3 - تقدمي اأي �سكوى اأو ملحظات عن اأي خمالفة لنظام النادي اأو لوائحه اأو غري ذلك 

لأمني �سر النادي.

ا�سرتاكــات الع�سويــة

املــادة ) 9 (

اأنواع  يتعني على كل ع�سو اأن يدفع الر�سوم وال�سرتاكات ح�سب الفئات املقررة لكل نوع من 

الع�سوية، وحتدد اللئحة املالية هذه الر�سوم وال�سرتاكات وطريقة حت�سيلها والإجراءات 

التي تتبع فـي ذلك واأحوال الإعفاء منها والفئات التي يتقرر اإعفاوؤها. وعلى اإدارة النادي 

م�سل�سلة  باأرقام  وال�سرتاكات  الع�سوية  اأنواع  من  نوع  كل  لقيد  خا�سة  �سجلت  اإعداد 

تت�سمن ا�سم الع�سو وبياناته ورقم وتاريخ قرار جمل�ص الإدارة بقبول ع�سويته، مع توقيع 

كل من اأمني �سر النادي واأمني ال�سندوق على هذه البيانات واملعلومات، وتختم كل �سفحة 

بخامت النادي.

اإ�ضقــاط الع�ضويــة

املــادة ) 10 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو النادي فـي احلالت الآتية:

1 - اإذا فقد �سرطا من �سروط الع�سوية.

الع�سو  اإخطار  ب�سرط  اأعوام متتالية،  ال�سرتاك )3( ثلثة  �سداد  تاأخر عن  اإذا   -  2

ب�سرورة ال�سداد واإل �سقطت ع�سويته. 

3 - اإذا توافر فـي �ساأنه البند )5( من املادة )72( من هذا النظام. 
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وفـي جميع هذه الأحوال، يجب عــر�ص الأمـــر علــى جمل�ص الإدارة لإ�سدار قرار اإ�سقــاط 

تاريخ  العـــ�سو كتابــــة بذلك خـــلل )15( خمــ�سة ع�سر يوما من  اإخطـــار  مـــع  الع�سويـــة، 

�سدور القرار.

املــادة ) 11 (

ب�سبب  اأ�سقطت ع�سويته  الذي  الع�سو  اإىل  الع�سوية  اإعادة  يقرر  اأن  الإدارة  يجوز ملجل�ص 

املالية،  اللئحة  املتاأخرة عليه وفقا لأحكام  املبالغ  اأدى جميع  اإذا  ال�سرتاكات  �سداد  عدم 

وي�سرتط اأن يكون عدم ال�سداد لعذر قهري.

املــادة ) 12 (

ل يجوز للع�سو الذي �سقطت ع�سويته لأي �سبب من الأ�سباب اأو لورثته ا�سرتداد اأي ر�سوم 

اأو ا�سرتاكات اأو تربعات اأو هبات كان قد قدمها للنادي اأثناء ع�سويته. 

الف�ســل الرابــع

ماليــة النــادي

املــادة ) 13 (

تبداأ ال�سنة املالية للنادي فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من كل عام، على اأن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل له فـي احلادي والثلثني من �سهر 

دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لل�سنة التي يبداأ فـيها ن�ساطه.

املــادة ) 14 (

تتكون املوارد املالية للنادي من:

1 - الر�سوم وال�سرتاكات املقررة ح�سبما تبينها اللئحة املالية.

2 - اإيرادات املباريات الريا�سية والأن�سطة والدعاية والإعلن واحلفلت التي توافق 

عليها الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها فـي هذا ال�ساأن.

3 - الإعانات احلكومية.

4 - عائدات اأمواله وم�سروعاته ال�ستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

5 - التربعات والهبات والو�سايا بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة. 

6 - الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة على قبولها.
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املــادة ) 15 (

علـــى النـــادي اأن يـــودع اأموالـــه النقديـــة فــــي ح�ســـاب با�سمـــه لـــدى اأحد امل�سارف املعتمدة 

فـي �سلطنة عمان، ول يجوز تغيري امل�سرف اأو احل�ساب اإل بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.

املــادة ) 16 (

الأموال  فائ�ص هذه  ي�ستغل  اأن  وله  اأغرا�سه،  يحــقق  فـيمـــا  اأموالـــه  اإنفـــاق  النـــادي  علـــى 

فـي اأعمال حمققة الربح ل�سمان مورد ثابت، عــلى األ يوؤثر ذلك فـي قدرته على ممار�سة 

ن�ساطه الأ�سا�سي، ويتعني احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.

املــادة ) 17 (

للنـــادي اأن يقـــوم بطلــب القـرو�ص والت�سهيلت املالية التي تلزم لإقامة اأو �سيانة من�ساآته 

اأو تغطية ا�ستثماراته العقارية واخلدمية طويلة الأجل، وذلك مبوافقة الوزارة.

كما له اأن يقوم باقرتا�ص ق�سري الأجل للأمور التي يحتاج اإليها لت�سيري اأموره اليومية.

ول يجوز للنادي باأي حال من الأحوال الدخول فـي مراهنات اأو م�ساربات مالية.    

املــادة ) 18 (

بغري  اأو  مبقابل  ح�سورها  يكون  حفلت  واإقامة  اجلمهور،  من  املال  جمع  للنادي  يجوز 

مقابل، وذلك بعد موافقة الوزارة، وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها.

املــادة ) 19 (

على النادي اإعداد ميزانيته ال�سنوية وح�سابه اخلتامي طبقا للأ�سول املحا�سبية املقررة. 

املالية من كل عام قرارا بتحديد  ال�سنة  اأن ي�سدر فـي بداية  ويتعني على جمل�ص الإدارة 

الن�سبة املئوية لكل بند من بنود ال�سرف على ال�سوؤون الإدارية والفنية والأن�سطة الريا�سية 

والإن�ساءات واملرافق واأعمال ال�سيانة وغريها من الأن�سطة.

واإذا بلغت امليزانية ال�سنوية )50.000( خم�سني األف ريال عماين، يتعني مراجعة وتدقيق 

احل�ساب اخلتامي له مبعرفة مدقق ح�سابات قانوين، م�سفوعا بامل�ستندات املوؤيدة له قبل 

انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�سهر على الأقل.

املــادة ) 20 (

قانوين معتمد  النادي مدقق ح�سابات  يراجع ح�سابات  ال�سابقة،  املادة  مراعـــاة حكم  مـــع 

من غري اأع�ساء جمل�ص الإدارة، تختاره اجلمعية العمومية وحتدد مكافاأته، وذلك ملبا�سرة 

الخت�سا�سات الآتية:
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1 - مراجعة ح�سابات النادي اأول باأول، وفح�ص م�ستنداته املالية، والتاأكد من مطابقتها 

للئحة املالية.

2 - مراجعة تطبيق بنود امليزانية، ورفع ما يراه من ملحظات اإىل جمل�ص الإدارة 

مدقق  يقوم  امللحظات  هذه  بتلفـي  املجل�ص  يقم  مل  واإذا  تلفـيها،  على  ليعمل 

احل�سابات باإخطار الوزارة.

3 - مراجعة امليزانية واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�سهما على جمل�ص الإدارة.

4 - رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.

املــادة ) 21 (

اإذا خل مركز مدقق احل�سابات بال�ستقالة اأو الوفاة اأو لأي �سبب اآخر مينعه من مبا�سرة 

اخت�سا�ساته، يعني جمل�ص الإدارة بدل عنه، ويحدد مكافاأته، على اأن يعر�ص ذلك على اأول 

جمعية عمومية لإقراره اأو لختيار مدقق اآخر.

ل�سدور  �سببا  اخت�سا�ساته  مبا�سرة  فـي  احل�سابات  ملدقق  اجل�سيم  الإهمال  ثبوت  ويعترب 

قرار من املجل�ص با�ستبداله.

املــادة ) 22 (

والتربعات  والهبات  واملنقولة  الثابتة  واملمتلكات  ال�سرتاكــات  فـيهـــا  مبـــا  النـــادي  اأمـــوال 

والو�سايا والإعانات وغريها تعترب ملكا للنادي، ولي�ص للأع�ساء احلق فـيها. 

الف�ســل اخلامــ�س

اجلمعيــة العموميــة

املــادة ) 23 (

وفقا  امل�سددين ل�سرتاكاتهم  العاملني  الأع�ساء  للنادي من  العموميــة  تتكـــون اجلمعيـــة 

للئحـــة املالية، والذيـــن م�ســت على ع�سويتهم العاملة �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية.

املــادة ) 24 (

تخت�ص اجلمعية العمومية العادية مبا ياأتي:

1 - الت�سديق على حم�سر الجتماع ال�سابق.

الن�ساط،  وبرامج  املا�سي  للعام  اأعماله  عن  الإدارة  جمل�ص  تقرير  على  املوافقة   -  2

وخطة العمل للعام املقبل وتقرير مدقق احل�سابات. 
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3 - اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�سروع امليزانية لل�سنة 

املالية املقبلة.

4 - انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز ال�ساغرة.

5 - اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.

6 - حتديد احلد الأق�سى لأجر املدير املتفرغ.

7 - النظر فـي القرتاحات املقدمة من الأع�ســـاء قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة العموميـــة 

بــــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل.

املــادة ) 25 (

جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل عام فـي موعد يحدده جمل�ص 

الإدارة خلل )6( الأ�سهر ال�ستة التالية لنتهاء ال�سنة املالية.

وتوجه الدعوة اإىل الأع�ساء حل�سور الجتماع قبل املوعد املحدد مبدة ل تقل عن )30( 

ثلثني يوما، واإذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز 

ال�ساغرة فـيه، فتوجه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن )45( خم�سة واأربعني 

يوما، ويجب اأن تت�سمن الدعوة فـي هذه احلالة فتح باب الرت�سيح لتلقي الطلبات خلل 

اأيام من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فـيهم �سروط الرت�سيح املو�سحة  )10( ع�سرة 

بهذا النظام مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة للرت�سيح، وبعد غلق باب الرت�سيح يجتمع جمل�ص 

واإخطار  املر�سحني  فـي  اللزمة  ال�سروط  توافر  من  للتحقق  اأ�سبوع  خلل  النادي  اإدارة 

وملن  النادي،  مبقر  ذلك  واإعلن  التايل  اليوم  فـي  عليهم  وملحظاته  باأ�سمائهم  الوزارة 

اأبديت ب�ساأنهم ملحظات التقــدم للــوزارة بالــرد عليها موؤيدا بامل�ستندات خلل )3( ثلثة 

اأيام من تاريخ اإعلن قائمة املر�سحني، وتقوم الوزارة بالبت فـي ذلك، وا�ستبعاد من ل تتوافر 

فـيهم �سروط الرت�سيح، واإخطار النادي بذلك.

ويجب الإعلن عن اجتماع اجلمعية العمومية ب�سحيفة يومية وا�سعة النت�سار بالإ�سافة 

اإىل الإعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي واملنطقة املحيطة به.

ويجوز لكل ع�سو ت�سلم �سورة من الأوراق اخلا�سة بالجتماع من اأمني �سر النادي مقابل 

�سداد الر�سم الذي تبينه اللئحة املالية.  
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املــادة ) 26 (

اجتماع  انعقاد  قبل  بالنادي  الإعلنات  لوحة  فـي  يعر�ص  اأن  الإدارة  جمل�ص  على  يجب 

الأع�ساء  باأ�سماء  نهائيا  ك�سفا  الأقل  على  اأيام  ثمانية   )8( بـــ  العادية  العمومية  اجلمعية 

ال�سندوق، وك�سفا  ال�سر واأمني  اأمني  الذين يحق لهم ح�سور الجتماع، موقعا عليه من 

نهائيا باأ�سماء املر�سحني معتمدا من الوزارة، كما تعر�ص �سورة كاملة من اأوراق الجتماع 

بنود جدول  اأي من  اأو  الأع�ساء  بيانات  اأو  اأ�سماء  فـي  التغيري  يجوز  ول  اأعماله،  وجدول 

الأعمال بعد ذلك.

املــادة ) 27 (

العمومية  اجلمعية  لعقد  الدعوة  اأوراق  من  كاملة  بن�سخة  كتابــة  الوزارة  اإخطـــار  يجـــب 

بنوعيها فـي ذات تاريخ الإعلن عنها.

ويجـــوز للــــوزارة اأن توفــــد عنهـــا مـــن تـــراه حل�ســـور الجتمــاع والإ�سراف على اإجراءاته، 

وله اأن يبدي راأيه فـيما يثار من مناق�سات دون اأن يكون له حق الت�سويت.  

املــادة ) 28 (

يجب على النادي اإبلغ الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية خلل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الجتماع على الأكرث، وللوزارة اإعلن بطلن اأي قرار ي�سدر 

باملخالفة لأحكام القانون اأو اللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له اأو لهذا النظام.

وللنادي اأن يتظلم اإىل الوزير من القرار املذكور خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

اإبلغه به، ويجب بحث هذا التظلم واإخطار النادي بالنتيجة كتابة خلل )60( �ستني يوما 

من تاريخ تقدميه. 

املــادة ) 29 (

ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اإل بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائها، فاإذا 

مل تتوافر هذه الأغلبية، يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر فـي نف�ص اليوم اأو فـي املوعد الذي 

يحدده املجل�ص خلل )15( خم�سة ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ الجتماع الأول.

ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ربع عدد الأع�ساء على الأقل، فاإذا مل تتوافر هذه 

الأغلبية فـي الجتماع الثاين، تقوم الوزارة بتكليف جمل�ص الإدارة مبمار�سة اخت�سا�سات 

اجلمعية العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها.
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واإذا مل تنعقد اجلمعية العمومية ب�سبب عدم اكتمال العدد القانوين، وكان �سمن جدول 

اأعمالها انتخاب جمل�ص الإدارة، يعني الوزير جمل�ص اإدارة موؤقتا من بني الأع�ساء العاملني 

ملدة ل تزيد على عام، ويفو�ص هذا املجل�ص فـي اخت�سا�سات اجلمعية العمومية حلني عقد 

اأول اجتماع لها لنتخاب جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 30 (

ت�سكل جلنة للإ�سراف على النتخابات وفرز الأ�سوات من بني اأع�ساء اجلمعية العمومية 

النداء على كل  اأن يكون  الوزارة، ويجب  فـي النتخابات وبح�سورمندوب  املر�سحني  غري 

مندوب بال�سم لت�سليمه بطاقة الت�سويت، ولدى الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفاة 

جلميـــع مراكــــز وع�سويـــة جمل�ص الإدارة اأو بها ك�سط اأو اإتلف متعمد اأو اأي اإ�سارة تدل 

على م�سدرها. 

املــادة ) 31 (

من  وكل  اجتماعاتها،  بح�سور  العادية(  وغري  )العادية  العمومية  اجلمعية  ع�سو  يلتزم 

لأحكام  وفقا  املقررة  املالية  الغرامة  بدفع  يلزم  مقبول  �سبب  بغري  احل�سور  عن  يتخلف 

اللئحة املالية للنادي.

وللنادي حرمان الع�سو الذي يتخلف عن ح�سور الجتماع من امل�ساركة فـي بع�ص اأن�سطته.

اأثناء  اجتماعها  يح�سر  اأن  عادية(  غري  اأو  )عادية  العمومية  اجلمعية  لع�سو  يجوز  ول 

مناق�سة اأي مو�سوع يكون له فـيه اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة 

م�سلحة �سخ�سية، كما ل يجوز له الت�سويت اإذا كان مو�سوع القرار اإبرام اتفاق معه اأو رفع 

دعوى عليه اأو اإنهاء اأي نزاع بينه وبني النادي، وذلك فـيما عدا انتخاب جمل�ص الإدارة. 

املــادة ) 32 (

اإذا انعقدت اجلمعية العمومية، وحالت اأ�سباب دون اإمتام جدول الأعمال، اعترب الجتماع 

على  الإدارة،  جمل�ص  اأو  العمومية  اجلمعية  حتدده  اآخر  ملوعد  اجلل�سة  وتوؤجل  م�ستمرا، 

التاأجيل �سحيحة  اتخذت قبل  التي  القرارات  وتعترب  باملوعد اجلديد،  الأع�ساء  يبلغ  اأن 

ونافذة.

ومع مراعاة الأحكام التي ت�سرتط اأغلبية خا�سة، ل يوؤثر فـي �سحة الجتماع اأو �سحة ما ي�سدر 

عنه من قرارات نق�ص عدد الأع�ساء احلا�سرين عن العدد الذي بداأ به الجتماع �سحيحا 

ما مل يقل عددهم وقت الت�سويت عن ربع عدد الأع�ساء الذين بداأ الجتماع بهم. 
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املــادة ) 33 (

تكون قرارات اجلمعية العمومية العادية فـيما عدا النتخابات �سحيحة بالأغلبية املطلقة 

اأما القرارات اخلا�سة بانتخاب جمل�ص الإدارة فـيكون الرتجيح ملن  لأ�سوات احلا�سرين، 

يح�سل على اأكرث عدد من الأ�سوات، واإذا ت�ساوى اثنان اأو اأكرث جترى الإعادة بينهم، فاإذا 

ت�ساوت الأ�سوات مرة اأخرى اأجريت القرعة بينهم لتحديد الع�سو الفائز، واإذا كان عدد 

املر�سحني ملجل�ص الإدارة اأو ل�سغل اأي مركز م�ساويا للعدد املطلوب، يعلن فوزهم بالتزكية 

دون احلاجة اإىل اإجراء النتخابات. 

املــادة ) 34 (

املطلوب  العدد  اأن يثبت فـي ورقة النتخاب  العمومية  يجب على كل ع�سو فـي اجلمعية 

انتخابه من املر�سحني لع�سوية جمل�ص الإدارة، واإل اعترب �سوته باطل. 

املــادة ) 35 (

فـيكون  النتخابات  عدا  فـيما  وعلنيا  ح�سوريا  العمومية  اجلمعيات  فـي  الت�سويت  يكون 

الت�سويت فـيها �سريا، ول جتوز الإنابة فـي ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية اأو فـي الت�سويت.

املــادة ) 36 (

لذلك،  يعد  منوذج  على  منه  موقعا  طلبا  يقدم  اأن  الإدارة  ملجل�ص  ير�سح  فـيمن  ي�سرتط 

وت�سلم هذه الطلبات اإىل اأمني �سر النادي الذي يجب عليه اإر�سال �سورة منها اإىل الوزارة 

فـي ذات الوقت.

وت�سدر الوزارة التعليمات اللزمة للإعداد للجمعيات العمومية واإجراءاتها، وكذا اإجراءات 

الرت�سيح والنتخاب وغريها من الإجراءات التي يجب اتباعها فـي هذه احلالة. 

املــادة ) 37 (

يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي، ويكون ذلك بناء على طلب مقدم 

من ربع عدد الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور اأو من الوزارة مع بيان الغر�ص من الجتماع، 

وعلى جمل�ص الإدارة اأن يقوم باتخاذ الإجراءات اللزمة وعقد الجتماع خلل )15( خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ الطلب، فاإذا مل يقم املجل�ص بدعوة اجلمعية العمومية، فاإنه يجوز 

للوزارة دعوتها على نفقة النادي، وتكون الدعوة وفقا لل�سكل والإجراءات التي ن�ص عليها 

هذا النظام.

باجلمعية  اخلا�سة  الإجراءات  ذات  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  �ساأن  فـي  وت�سري 

العمومية العادية. 
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املــادة ) 38 (

تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية مبا ياأتي:

1 - اإ�سقاط الع�سوية عن كل اأو بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبوافقة ثلثي الأع�ساء 

احلا�سرين.

2 - اإلغاء قرار اأو اأكرث من قرارات جمل�ص الإدارة مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�سرين.

3 - تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين.

4 - دمـــج النـــادي مـــع اأي نـــاد اآخـــر ميــار�ص نف�ص الن�ساط اأو اقرتاح حله وت�سفـيته، 

وذلك مبوافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية الذين لهم حق احل�سور.

ول تنفذ القرارات ال�سادرة عن الجتماع بالن�سبة للبندين )3( و)4( من هذه املادة اإل بعد 

تت�سمن  اأن  وي�سرتط  بها.  اإخطارها  تاريخ  يوما من  الوزارة خلل )30( ثلثني  اعتماد 

قرارات الدمج اأو احلل اإجراءات التنفـيذ.

املــادة ) 39 (

اإذا اأ�سقطـــت اجلمعيـــة العموميـــة غــري العاديـــة الع�سويــة عن بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

ل�سغل  العادية  العمومية  دعوة اجلمعية  اإجراءات  تتخذ  داخلـــه،  بالأغلبـــية  يخـــل  مبـــا ل 

الأماكن ال�ساغرة خلل )15( خم�سة ع�سر يوما.

جلنة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  تعني  كله،  الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اأ�سقطت  واإذا 

موؤقتة من )5( خم�سة اأ�سخا�ص ملدة )3( ثلثة اأ�سهر، تتوىل اإدارة �سوؤون النادي والدعوة 

لنتخاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وفـي احلالتني تكون الع�سوية املكت�سبة للمدة 

الباقية للمجل�ص.

املــادة ) 40 (

اإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية فـي املوعد املحدد لنعقادها، وجب 

على جمل�ص الإدارة اإبلغ الأع�ساء باملوعد اجلديد خلل )30( ثلثني يوما والإعلن عنه 

اأنه ل يجوز باأي حال  اأماكن ظاهرة بالنادي وبالن�سر بو�سائل الإعلم املنا�سبة، على  فـي 

اإجراء اأي تعديل فـي جدول اأعمالها اأو التغيري فـي اأ�سماء وحالة املر�سحني ملجل�ص الإدارة.
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املــادة ) 41 (
اأو احل�ساب اخلتامي، يجب على جمل�ص  امليزانية  العمومية على  توافق  اجلمعية  اإذا مل 

الإدارة دعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنعقاد خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ 

الإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اإ�سقاط  فـي  للنظر  وذلك  العاديـــة،  العموميـــة  اجلمعية  اجتماع 

مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين، فاإن �سدر القرار بالإ�سقاط، تقوم اجلمعية العمومية 

اأ�سهر،  ثلثة   )3( ملدة  اأ�سخا�ص  خم�سة   )5( من  موؤقتة  جلنة  بتعيني  اجلل�سة  نف�ص  فـي 

تتوىل اإدارة �سوؤون النـــادي والدعـــوة لنتخــاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة، وتكون 

الع�سوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�ص الذي مت اإ�سقاطه، وفـي حالة عدم �سدور القرار 

بالإ�سقاط، اعترب ذلك مبثابة اإقرار للميزانية واحل�ساب اخلتامي.

املدة  العادية للنعقاد خلل  العمومية غري  الإدارة بدعوة اجلمعية  واإذا مل يقم جمل�ص 

امل�سار اإليها، تطبق اأحكام املادة )20( من القانون.

املــادة ) 42 (
ل يجوز للجمعية العمومية بنوعيها اأن تنظر فـي غري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال، 

فـيه  اتخذت  اأن  �سبق  مو�سوع  فـي  للنظر  عادية  غري  عمومية  جمعية  عقد  يجوز  ل  كما 

جمعية عمومية غري عادية قرارا اإل بعد م�سي �سنة ميلدية على الأقل من تاريخ �سدور 

اأنها تقت�سي نظر املو�سوع  هذا القرار، ما مل ت�ستجد وقائع جديدة يرى جمل�ص الإدارة 

قبل م�سي مدة ال�سنة.

املــادة ) 43 (
يراأ�ص اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية رئي�ص النادي، اأو نائبه فـي حالة 

اأو عند  اأع�سائها فـي حالة غيابهما  اأو من تختاره اجلمعية العمومية لذلك من بني  غيابه، 

قيام مانع قانوين لهما، ويتوىل اأمني �سر النادي القيام بالأعمال الإدارية والإ�سراف على 

حم�سر اجتماعها، فاإن كان غائبا تختار اجلمعية العمومية من يقوم بعمله من بني اأع�سائها.

الف�ســل ال�ســاد�س
جملــ�س الإدارة
املــادة ) 44 (

يدير �سوؤون النادي جمل�ص اإدارة يتكون من: 

الرئي�ص، ونائب الرئي�ص، واأمني ال�سر، واأمني ال�سندوق، و)5( خم�سة اأع�ساء.

ويتم انتخاب املجل�ص مبعرفة اجلمعية العمومية العادية للنادي من بني اأع�سائها العاملني 

بالقرتاع ال�سري املبا�سر.
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املــادة ) 45 (

مدة جمل�ص الإدارة )4( اأربعة اأعوام من تاريخ انتخابه اأو ت�سكيله. 

املــادة ) 46 (

اأع�سائه طبقا  اأعماله م�سوؤولية كاملة وت�سامنية بني  جمل�ص الإدارة م�سوؤول عن جميع 

لأحكام القانون.

العاملني  وجميع  الأع�ساء  من  ع�سو  كل  يكون  اجلزائية،  بامل�سوؤولية  الإخلل  عدم  ومع 

بالنادي م�سوؤول عن القرارات التي ي�سدرها اأو الت�سرفات التي يقوم بها اإذا كان من �ساأنها 

الإ�سرار مب�سالح النادي اأو باأمواله. 

املــادة ) 47 (

يجب اأن تتوفر فـي املر�سح ملجل�ص الإدارة ال�سروط الآتية: 

اأن يكون من الأع�ساء العاملني، وم�ســى علــى ع�سويتـــه العاملـــة بالنـــادي عـــام   - 1

على الأقل. 

2 - اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة، ومل يحكم عليه بعقوبة نهائية فـي جناية 

اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

3 - األ تقل �سنه عن )25( خم�سة وع�سرين عاما وقت تقدمي طلب الرت�سيح. 

4 - اأن يكون حا�سل على ال�سهادة العامة للتعليم العام على الأقل.

5 - اأن يكون له ن�ساط ريا�سي واجتماعي.

6 - اأن يكون م�سددا ر�سوم ال�سرتاك املقررة وفقا للئحة املالية.

املــادة ) 48 (

يجوز  ول  اآخر،  ناد  اإدارة  جمل�ص  واأي  النادي  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  بني  اجلمع  يجوز  ل 

لأع�ساء جمل�ص الإدارة ال�سرتاك مع ناديهم اأو ناد اآخر فـي املباريات الر�سمية فـي الألعاب 

الفردية اأو اجلماعية اأو التحكيم فـي تلك املباريات، ول يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص 

الإدارة والعمل بالنادي باأجر اأو مكافاأة.

املــادة ) 49 (

يبا�سر جمل�ص الإدارة الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإدارة �سوؤون النادي من جميع النواحي، وتوفـري الفر�ص للأع�ساء لتاأدية ن�ساطهم 

الريا�سي والجتماعي على اأكمل وجه، وتنفـيذ اخلطة املقررة.
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2 - و�سع الأ�س�ص والربامج التي ت�ساعد على النهو�ص بامل�ستوى الفني للفرق الريا�سية 

الريا�سية  اللعبات  احتادات  مباريات  فـي  متثله  التي  املتدرجة  ال�سن  فئات  فـي 

امل�سرتك فـيها فـي حدود ال�سيا�سة العامة التي ي�سعها احتاد اللعبة.

3 - العنايـــة بتنظيــــم ن�ســـاط الأع�ســـاء وتوجيههـــم واإقامـــة امل�سابقـــات بينهـــم، وغري 

ذلك من الأمور التي ت�ساعد على تكوينهم تكوينا �ساحلا فـي النواحي الوطنية 

واخللقية والريا�سية والجتماعية مع العناية بتكوين فرق النا�سئني ملختلف اللعبات. 

4 - البت فـي طلبات الع�سوية.

اجلزاءات طبقا  وتوقيع  اأو �سدهم  الأع�ساء  تقدم من  التي  ال�سكاوى  فـي  البت   -  5

للئحة التي تعد لهذا الغر�ص فـي حدود اأحكام هذا النظام.

6 - و�سع النظم واللوائح اللزمة لتنظيم �سوؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية 

واملالية.

7 - تكويـــن اللـــجان الدائمــــة اأو املوؤقتـــة لبحـــث تنظيـــم �ســـوؤون النادي املتنوعة �سواء 

فـي ذلك  ال�ستعانـــة  النادي، ويجـــوز  اأع�ساء  اأو من بني  املجل�ص  اأع�ساء  من بني 

بخرباء من خارج النادي. 

8 - املوافقة على العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي.

9 - اختيار امل�سرف الذي تودع فـيه اأموال النادي. 

10 - دعوة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، وتنفـيذ قراراتها. 

11 - و�سع التقرير ال�سنوي للأن�سطة املتنوعة للنادي، وعر�سه على اجلمعية العمومية.

12 - اإعداد احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية، وو�سع م�سروع امليزانية املقبلة 

متهيدا لعر�سها على مدقق احل�سابات واجلمعية العمومية. 

13 - بحث القرتاحات التي تقدم من الأع�ساء قبل عر�سها على اجلمعية العمومية.

14 - تعيني وترقية العاملني بالنادي، وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم واجلزاءات 

التاأديبية التي توقع عليهم واإنهاء خدماتهم، وذلك طبقا ملا تبينه اللئحة الداخلية. 

15 - اإعداد القيادات الريا�سية، وتاأهيل املدربني من اأبناء النادي. 

16 - بحث ودرا�سة اأي ا�ستقالت تقدم من اأع�ساء املجل�ص. 
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املــادة ) 50 (

يجتمع جمل�ص الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل �سهر، وتوجه الدعوة من اأمني �سر النادي 

قبل موعد الجتماع باأ�سبوع على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول اأعمال اجلل�سة واملذكرات 

اخلا�سة بها، ول تكون اجتماعات املجل�ص �سحيحة اإل اإذا ح�سرها الأغلبية املطلقة لأع�سائه، 

فاإذا مل تتوافر هذه الأغلبية يوؤجل الجتماع اإىل جل�سة اأخرى تعقد خلل اأ�سبوع من الجتماع 

اأن يذكر  الأول، ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ثلث الأع�ساء على الأقل، على 

ذلك فـي خطاب الدعوة.

وت�سدر قرارات املجل�ص بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، فاإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح 

اجلانب الذي منه الرئي�ص.

ول يجوز باأي حال اأن ي�سدر قرار باأغلبية اأقل من ربع عدد اأع�ساء املجل�ص.  

وتقوم اأمانة �سر النادي باإعداد �سجل لقيــد حما�ســر اجتماعـــات جملـــ�ص الإدارة، ويوقـــع 

على حم�سر كل جل�سة رئي�ص اجلل�سة واأمني ال�سر، ويجوز للوزارة اأن توفد مندوبا عنها 

امل�سلحة  اأن  ترى  معني  مو�سوع  فـي  نظرها  بوجهة  للإدلء  املجل�ص  اجتماعات  حل�سور 

العامة تقت�سي بحثه مع املجل�ص، دون اأن يكون له حق الت�سويت، وتخطر الوزارة ب�سورة 

من حم�سر اجتماع املجل�ص خلل اأ�سبوعني من تاريخ انعقاده.

وللـــوزارة اإعـــلن بطـــلن اأي قـــرار ي�ســـدره جملــ�ص الإدارة يكون خمالفا لأحكام القانون 

اأو هذا النظام اأو نظام النادي ولوائحه. 

املــادة ) 51 (

يجـــوز دعـــوة جملـــ�ص الإدارة لجتـــماع عاجـــل تقت�سيـــه ال�سرورة بناء على طلب الرئي�ص 

اأع�سائه، وفـي هذه احلالة ل تتقيد  اأو ثلث عدد  اأمني ال�سر - بعد موافقة الرئي�ص -  اأو 

الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املبينة فـي املادة ال�سابقة.

املــادة ) 52 (

للوزير فـي حالة خلو مركز اأو اأكرث من مراكز الأع�ساء املنتخبني مبجل�ص الإدارة لأي �سبب من 

الأ�سباب اأن يعني من ي�سغلها، فاإذا زاد عدد املراكز التي خلت على الن�سف حل املجل�ص بقوة القانون 

من تاريخ خلو اآخر مركز مكمل لهذا العدد، وي�ستمر الأع�ساء الباقون من املجل�ص ال�سابق فـي 

اإدارة �ســوؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �سدور قــرار من الوزيــــر بتعيني جمل�ص اإدارة 

جديد، وفـي احلالتني يكون التعيني من بني من تتوفر فـيهم �سروط الع�سوية وفقا لأحكام هذا 

النظام، على اأن يكون ذلك موؤقتا حلني انعقاد اأول جمعية عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد 

املكمل لت�سكيل جمل�ص الإدارة اأو لنتخاب جمل�ص اإدارة جديد بح�سب الأحوال. 
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املــادة ) 53 (

مي�سك النادي �سجـل ملحا�سر اجتماعات جمل�ص الإدارة، ويوقع على حم�ســر كـــل جل�ســـة 

الرئي�ص واأمني ال�سر.

اإدارة النادي بال�سجلت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بها فـي مقر النادي حتت  وحتتفظ 

اإ�سراف اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق، كل فـيما يخ�سه.

ويجـــوز لكـــل عــــ�سو مـــن اأع�ســـاء جملــــ�ص الإدارة الطـــلع عليها، كما يجوز لـه الطلع 

على �سجل حما�سر جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.

واإخطاره  بالنادي،  اخلا�سة  وامل�ستندات  وامللفات  ال�سجلت  جميع  على  الطلع  وللوزارة 

اأ�سبابها خلل )30( ثلثني  مبلحظاتها واملخالفات التي تراها، وذلك لتلفـيها واإزالة 

يوما من تاريخ الإخطار.

الف�ســـل ال�سابــع

املكتــب التنفـيــذي

املــادة ) 54 (

يكون ملجل�ص الإدارة مكتب تنفـيذي يتكون من الرئي�ص اأو نائبه رئي�سا، واأمني ال�سر، واأمني 

ال�سندوق، وع�سوين يختارهما جمل�ص الإدارة من بني اأع�سائه.

املــادة ) 55 (

يبا�سر املكتب التنفـيذي الخت�سا�سات الآتية:

1 - اإعداد ودرا�سة املو�سوعات التــي تعر�ص علـــى جملـــ�ص الإدارة، واإبـــداء امللحظـــات 

عليها.

2 - متابعة تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة.

3 - بحـــث املو�سوعـــات العاجلـــة، واإ�ســـدار ما يــراه فـي �ساأنها من تو�سيات اأو قرارات 

فـي حدود ما تبينه اللئحة الداخلية للنادي.

4 - اإعداد م�سروع التقرير ال�سنوي عن اأن�سطة النادي.

5 - اقرتاح تعيني وترقية العاملني بالنادي وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم 

تبينه  ملا  طبقا  وذلك  خدماتهم،  واإنهاء  عليهم  توقع  التي  التاأديبية  واجلزاءات 

اللئحة الداخلية للنادي. 

6 - درا�سة ما يحيله اإليه جمل�ص الإدارة من مو�سوعات. 
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املــادة ) 56 (

تنظم اللئحة الداخلية للنادي اإجراءات عقد اجتماعات املكتب التنفـيذي.

وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائه، وت�سدر القرارات باأغلبية 

الأع�ساء احلا�سرين، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع، ول يجوز 

اأن يقل عدد احلا�سرين فـي اأي اجتماع عن )3( ثلثة. 

ويتعني عر�ص تو�سيات اأو قرارات املكتب التنفـيذي على جمل�ص الإدارة فـي اأول اجتماع له، 

ول تعترب تو�سياته اأو قراراته نهائية اإل بعد اعتمادها من املجل�ص.

الف�ســل الثامـــن

اخت�سا�سات الرئي�س - نائب الرئي�س - اأمني ال�سر - اأمني ال�سندوق

املــادة ) 57 (

يبا�سر رئي�ص النادي الخت�سا�سات الآتية: 

1 - رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وجمل�ص الإدارة، واجتماعات 

اللجان املختلفة فـي حالة ح�سوره لها. 

2 - متثيل النادي اأمام الق�ساء ولدى الغري.

موافقة جمل�ص  بعد  وذلك  النادي،  با�سم  تربم  التي  والتفاقيات  العقود  توقيع   -  3

الإدارة عليها.

4 - التوقيع مع اأمني ال�سندوق على اأذون ال�سرف وال�سيكات. 

5 - التوقيع على مكاتبات النادي ذات الطابع الهام.

املــادة ) 58 (

يبا�سر نائب الرئي�ص اخت�سا�سات الرئي�ص فـي حالة غيابه.

املــادة ) 59 (

يبا�سر اأمني ال�سر الخت�سا�سات الآتية: 

الإدارة،  وجمل�ص  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  لعقد  والإعداد  الدعوة  توجيه   -  1

واملكتب التنفـيذي واللجان وحترير املحا�سر اخلا�سة بها وت�سجيلها بال�سجلت 

املعدة لذلك، والتوقيع عليها مع رئي�ص الجتماع.
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2 - و�ســع جــدول اأعمــال الجتماعات واإدراج امل�سائل التي يرى جمل�ص الإدارة اإدراجها 

اأعمال  فـــي جدول  اإدراجهــا  املجلــ�ص  التــي يرى  اأعماله، واملو�سوعــات  فـي جدول 

اجلمعية العمومية.

3 - تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة، واملكتب التنفـيذي. 

4 - الإ�سراف على اأعمال اللجان وامل�ساركة فـي ع�سويتها وتنفـيذ قراراتها والإ�سراف 

على العاملني بالنادي ومتابعتهم. 

5 - رفع تقرير �سنوي اإىل جمل�ص الإدارة عن حالة النادي واأن�سطته املختلفة.

6 - عر�ص طلبات الع�سوية على جمل�ص الإدارة.

7 - حفظ �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سبما يقرره جمل�ص الإدارة.

8 - حفظ امل�ستندات وال�سجلت الإدارية والأختام بعهدته فـي مقر النادي.

9 - اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بال�سرتاك مع اأمني ال�سندوق، ورفعه 

اإىل جمل�ص الإدارة.

�سرورة  الإدارة  جمل�ص  يرى  التي  املكاتبات  عدا  النادي،  مكاتبات  على  التوقيع   -  10

توقيعها من رئي�ص النادي.

11 - الإ�سراف على اأوجه ن�ساط النادي، وتنفـيذ التعليمات ال�سادرة ب�ساأنها.

وفـي حالة تعيني مدير متفرغ للنادي، فاإنه ميار�ص الخت�سا�سات ال�سابقة، وله حق ح�سور 

ال�سر  اأمني  ويحتفظ  معدود،  �سوت  له  يكون  اأن  دون  فـيها  وامل�ساركة  الجتماعات  جميع 

بع�سويته فـي جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 60 (

يبا�سر اأمني ال�سندوق الخت�سا�سات الآتية:

1 - الإ�سراف على حت�سيل اإيرادات واأموال النادي، واإيداعها فـي امل�سرف الذي حتفظ 

فـيه اأمواله. 

2 - تنفــــيذ قـــرارات جمـــل�ص الإدارة واملكتــب التنفـيذي من الناحية املالية، والتحقق 

من مطابقتها لبنود امليزانية واللئحة املالية. 

3 - التوقيع مع الرئي�ص على اأذون ال�سرف وال�سيكات.
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4 - الإ�سراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجلت والدفاتر املالية واملحافظة 

على م�ستندات الإيرادات وامل�سروفات، وهو م�سوؤول عن جميع البيانات احل�سابية 

التي تر�سد فـي الدفاتر.

5 - اإعداد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية، وال�سرتاك مع اأمني ال�سر فـي اإعداد 

م�سروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة وتقدميها اإىل جمل�ص الإدارة.

6 - الإ�سراف على حفظ ال�سجلت والدفاتر املالية وكافة امل�ستندات وكل ما يت�سل  

بالناحية املالية من عهد فـي مقر النادي. 

7 - اعتماد �سرف الأجور وفواتري امل�سرتيات وا�ستهلك الكهرباء واملياه واخلدمات 

على اختلف اأنواعها، ح�سبما هو وارد فـي ميزانية النادي املعتمدة وطبقا للئحة 

املالية. 

8 - اإعداد تقرير ربع �سنوي واآخر �سنوي عن حالة النادي املالية، ورفعهما اإىل جمل�ص 

الإدارة.

الف�سل التا�سع

زوال واإ�ضقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س الإدارة

املــادة ) 61 (

تزول الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية: 

1 - الوفاة.

2 - ال�ستقالة.

3 - اإذا تخلف عن ح�سور)3( ثلث جل�سات عادية متتالية اأو )4( اأربع جل�سات متفرقة 

خلل العام، دون عذر كتابي يقبله املجل�ص، على اأن ي�سدر قرار من جمل�ص الإدارة 

باعتباره م�ستقيل.

املــادة ) 62 (

ت�سقط الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا �سدر �سده حكم نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، اأو قرار 

تاأديبي من جهة حكومية عن خمالفة ثبت اأنها خملة بال�سرف اأو الأمانة.
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2 - اإذا اأ�سقطـــت ع�سويتـــه مــن اإحدى الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي، 

اأو املجال الجتماعي لأ�سباب خملة بال�سرف اأو الأمانة.

3 - اإذا ثبت ارتكابه اأعمال متـ�ص كرامة النادي، اأو ت�سر باأمواله اأو ممتلكاته على نحو 

يجعله غري جدير بع�سويته.

ول ت�سقط ع�سويته فـي هذه احلالة اإل بعد قيام جمل�ص الإدارة ببحثها وعر�سها على اجلمعية 

العمومية غري العادية، ويجب اأن ي�سدر قرارها باأغلبية ثلثي اأع�سائها احلا�سرين.

ول يجوز للع�سو الذي اأ�سقطت ع�سويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�سيح نف�سه مرة اأخرى 

لع�سوية جمل�ص اإدارة هذا النادي اأو اأي ناد اأو اأي هيئة ريا�سية اأخرى اإل اإذا رد اإليه اعتباره، 

اأو زالت اأ�سباب الإ�سقاط.

الف�ســـل العا�ســـر

حل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س موؤقت

املــادة ) 63 (

للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحل جمل�ص الإدارة وتعيني جمل�ص اإدارة موؤقت من بني اأع�ساء 

النادي العاملني ملدة عام، وذلك فـي احلالتني الآتيتني:

1 - عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية اأو غري العادية خلل )3( ثلثة 

اأ�سهر من تاريخ �سدورها.

2 - ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�سيمة. 

ول يجوز اإ�سدار قرار احلل اإل بعد اإخطار جمل�ص الإدارة بكتاب م�سجل باملخالفات املن�سوبة 

باإزالة  اأن يقوم جمل�ص الإدارة  اإليه وانق�ساء )30( ثلثني يوما من تاريخ الإخطار دون 

اأ�سباب املخالفات ما مل يكن لديه مربرات تقبلها الوزارة. 

تاريخ  من  �سهر  خلل  الر�سمية  اجلريدة  فـي  الإدارة  جمل�ص  حل  قرار  ين�سر  اأن  ويجب 

�سدوره. وملجل�ص الإدارة ولكل ع�سو فـيه التظلم اإىل الوزير من هذا القرار خلل )15( 

بالنتيجة  املتظلم  واإخطار  التظلم  هذا  بحث  ويجب  ن�سره،  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة 

خلل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدمي التظلم، ويعترب فوات ميعاد )60( الـ�ستني يوما 

امل�سار اإليه دون رد مبثابة رف�ص �سمني للتظلم.
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املــادة ) 64 (

على جمل�ص الإدارة الذي �سدر قرار بحله والعاملني القائمني بالعمل اأن يبادروا بت�سليم 

النادي و�سجلتـــه وم�ستنداتـــه وموجوداتـــه، ول يخل ذلك  اأمــوال  املوؤقت جميع  املجل�ص 

مب�سوؤوليتهم الت�سامنية وال�سخ�سية املن�سو�ص عليها فـي املادة )29( من القانون.

املــادة ) 65 (

يتوىل املجل�ص املوؤقت كافة اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة، ويلتزم باإزالة اأ�سباب املخالفات التي 

قبل  للنعقاد  العادية  العمومية  اجلمعية  يدعو  اأن  وعليه  ال�سابق،  املجل�ص  حل  اإىل  اأدت 

انتهـــاء مدتـــه لنتخــاب جملــ�ص اإدارة جديد، كما يعر�ص عليها تقريرا مف�سل عن حالة 

النادي، وما قام به من اأعمال خلل فرتة تعيينه.

الف�ســل احلــادي ع�ســر

حــل النــادي اأو دجمــه

املــادة ) 66 (

يجوز حل النادي اأو دجمه فـي ناد اآخر، بقرار م�سبب من الوزير فـي الأحوال الآتية:

1 - اإذا ثبت عجزه عن حتقيق الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

2 - اإذا ت�سرف فـي اأمواله فـي غري الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.

3 - اإذا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.

4 - اإذا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون اأو خالف النظام العام اأو الآداب العامة.

ويبلغ قرار احلل اأو الدمج بالطرق الر�سمية.

ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من هذا القرار على النحو الوارد فـي املادة )34( من القانون.

املــادة ) 67 (

ين�سر قرار حل النادي اأو دجمه فـي اجلريدة الر�سمية، ويحظر على جمل�ص اإدارته وكذلك 

العاملني به موا�سلة اأعمالهم اأو الت�سرف فـي اأمواله فور �سدور القرار.

ويحظر على كل من تثبت م�سوؤوليته من اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن وقوع املخالفات التي 

دعت اإىل حل النادي تر�سيح نف�سه لع�سوية جمل�ص اإدارة اأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال 

الريا�سي ملدة )5( خم�سة اأعوام من تاريخ �سدور قرار احلل.
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املــادة ) 68 (

تعني الوزارة م�سفـيا باأجر للنادي بعد قرار حله اأو دجمه، ويجب على القائمني على اإدارته 

ذلك،  منهم  طلب  متى  به  اخلا�سة  وال�سجلت  امل�ستندات  جميع  امل�سفـي  بت�سليم  املبادرة 

وميتنع عليهم وامل�سرف املودع لديه اأمواله، واملدينني له الت�سرف فـي اأي �ساأن من �سوؤون 

اأو فـي اأي حق من حقوقه املالية اإل مبوافقة كتابية من امل�سفـي. 

وي�سدر الوزير قرارا بتوجيه اأموال النادي املنحل اإىل اأي ناد اآخر، وفـي حالة الدمج ت�سلم 

الأموال املتبقية للنادي الذي اأدمج فـيه.

الف�ســل الثانــي ع�ســر

تنظيــم اأعمــال النــادي

املــادة ) 69 (

والفنية،  واملالية  الإدارية  النادي  اأعمال  لتنظيم  لوائح  يراه من  ما  الإدارة  ي�سع جمل�ص 

وعلى الأخ�ص اللوائح الآتية:

  اأول: الالئحة الداخلية:
فتحه  ومواعيد  واأهدافه  النادي  اأغرا�ص  لتحقيق  التنفـيذية  الو�سائل  تت�سمن 

والإجراءات  والقواعد  النظم  وبيان  وملعبه،  مرافقه  ا�ستخدام  وتنظيم  وغلقه، 

التي تتبع فـي ح�سور الزوار، وفـي اجتماعـــات اجلمعيـــة العموميـــة وجمل�ص الإدارة 

وطريقـــة الت�سويت وفــرز الأ�سوات، كما تت�سمن تنظيم �سجلت النادي ودفاتره 

وكل ما يتبع ب�ساأن املحفوظات الفنية والإدارية، وقواعد توظيف العاملني وتاأديبهم، 

وغري ذلك من القواعد والنظم والإجراءات اللزمة حل�سن �سري العمل بالنادي.

ثانيا: الالئحة املالية:
النادي  املدرجة مبيزانية  العتمادات  الإيــرادات و�سرف  نظـــام حت�ســـيل  تت�ســـمن 

وتوزيع بـنود ال�سرف وفتح العتمادات امل�ستندية خلل العام، وال�سلف امل�ستدمية 

ال�سنوي،  واجلرد  املخازن  ونظام  امل�سرتيات  فـي  تتبع  التي  والإجـــراءات  واملوؤقتة 

املالية  وكذلك كل التنظيمات التي تتعلق بال�سجلت احل�سابية وحفظ امل�ستندات 

اأنواع  من  نوع  لكل  ال�سرتاك  فئات  وحتديد  امليزانية  م�ســـروع  اعتمـــاد  وطريقــــة 

الع�سوية وطريقة حت�سيلها والإجراءات التي تتبع فـي ذلك، واأحوال الإعفاء من ال�سرتاك 

اأو اأي ر�سوم اأخرى، وغري ذلك من املو�سوعات املالية املتعلقة بالنادي.
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ثالثـا: لئحة الن�ضاط الريا�ضي والثقافـي والجتماعي:
تت�سمن تنظيم الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي ب�سوره املتنوعة فـي حدود 

ال�سيا�سة العامة للدولة. 

كما تت�سمن اإجراءات تعيـني امل�سرفـني علـى الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي 

بالنادي، وحتديد اخت�سا�ساتهم، وال�سروط التي يجب اأن تتوافر فـيهم فـي حدود 

وتنظيم  املخت�سـة،  الريا�سيـة  اللعبات  واحتادات  الوزارة  ت�سعها  التي  القواعد 

العلقة بينهم وبني جمل�ص الإدارة. 

رابعـا: الالئحة ال�سحية: 
علجهم  وطريقة  اللعبني  على  ال�سحي  بالإ�سراف  اخلا�سة  القواعد  تت�سمن 

مما يتعر�سون له من اإ�سابات، ومكافحة تناول املن�سطات، وغري ذلك من الأمور 

ال�سحية الأخرى.

كما تت�سمن الأ�س�ص والقواعد التي يتبعها النادي فـي �ساأن ال�سرتاطات ال�سحية 

املتعلقة مبرافقه وخا�سة الأماكن املخ�س�سة للطهي واإعداد املاأكولت التي تقدم به، 

وذلك مبراعـــاة ال�سرتاطـــات ال�سحـــية والقواعـــد التـــي ت�سعهـــا اجلهـــات املعنيـــة 

فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) 70 (

يعمل باللوائح التي ي�سعها النادي من تاريخ موافقة جمل�ص الإدارة عليها، وي�سري ذلك 

على اأي تعديل على هذه اللوائح.

وتر�سل ن�سخة من هذه اللوائح اإىل الوزارة. 

الف�ســل الثالــث ع�ســر

ال�سكاوى واجلزاءات الإدارية

املــادة ) 71 (

يقدم اأع�ساء النادي ما لديهم من �سكاوى اإىل اأمني �سر النادي، وعليه اأن يقوم بتحقيقها 

بعد �سماع اأقوال ال�ساكي، وعر�ص نتيجة التحقيق على جمل�ص الإدارة للبت فـيها واإبلغ 

ال�ساكي بنتيجة الت�سرف فـي �سكواه، وذلك خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ تقدميها. 

ويجوز لل�ساكي اأن يطلب فـي التحقيق من اأمني ال�سر ال�سماح له باحل�سور اأمام جمل�ص 

الإدارة لإبداء وجهة نظره فـي ال�سكوى.
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املــادة ) 72 (

اأو قرارات جمل�ص  النادي  لوائح  اأو  النظام  اأو هذا  القانون  اأحكام  النادي  اإذا خالف ع�سو 

الإدارة، اأو وقع منه ما مي�ص �سمعة النادي اأو �سمعته، �سواء كان ذلك داخل النادي اأو خارجه، 

جاز توقيع اأحد اجلزاءات الآتية: 

1 - لفت النظر.

2 - الإنذار.

3 - الإيقاف عن مزاولة الن�ساط ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

4 - اإيقاف الع�سو موؤقتا اأو احلرمان من دخول النادي ملدة اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر.

5 - اإ�سقاط الع�سوية.

املــادة ) 73 (

ت�ســـدر قـــرارات جملــ�ص الإدارة بتوقيع اجلزاءات الأربعة الأوىل املبينة فـي املادة ال�سابقة 

بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين، اأما اإ�سقاط الع�سوية فـي�سرتط فـي توقيعها موافقة 

ثلثة اأرباع اأع�ساء جمل�ص الإدارة على الأقل، واإذا ما احتاج الأمر اإىل بع�ص الوقت لإمتام 

التحقيـــق مـــع الع�ســـو، يجـــوز ملجلـــ�ص الإدارة اأن يتخذ قرارا باإيقافه كاإجراء احتياطي على 

األ تتجـــاوز مـــدة هـــذا الإيقـــاف الحتياطــــي اأ�سبوعـــني، وميكــــن اأن جتدد املدة ملرة واحدة 

فـي حالة امتناع الع�سو عن الإدلء باأقواله بعد اتخاذ اإجراءات ا�ستدعائه طبقا لهذا النظام. 

املــادة ) 74 (

ل يجوز توقيع اأي جزاء من اجلزاءات الواردة فـي املادة )72( اإل بعد �سماع اأقوال الع�سو 

املخالف وحتقيق دفاعه، ويتم اإخطار الع�سو حل�سور التحقيق بخطاب م�سجل قبل موعد 

اجلل�سة املحددة باأ�سبوع على الأقل، وفـي حالة ثبوت امتناعه عن احل�سور ي�سدر القرار 

فـي �ساأنه غيابيا.

واإذا �سدر القرار بتوقيع جزاء على الع�سو، يجوز له التظلم ملجل�ص الإدارة من هذا القرار 

بخطاب م�سجل خلل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره به، وملجل�ص الإدارة البت 

الع�سو  واإخطار  تاريخ تقدميه،  التظلم خلل مدة ل جتاوز )30( ثلثني يوما من  فـي 

بالنتيجة.

كما يجوز للع�سو التظلم اإىل الوزارة من قرار جمل�ص الإدارة للبت فـي تظلمه.
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املــادة ) 75 (

اإعادة  الإدارة  يلتم�ص من جمل�ص  اأن  باإ�سقاط ع�سويته  قرار  ال�سادر �سده  للع�سو  يجوز 

النظر فـي اأمره بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور القرار.

الف�ســل الرابــع ع�ســر

اأحكــام عامــة

املــادة ) 76 (

بتعاونـه  وذلك  عامة،  ب�سفة  واملجتمع  اأع�سائه  خدمة  على  النادي  اإدارة  جمل�ص  يعمل 

وت�سامنـه مـع الهيئات املعنية بال�سوؤون الريا�سية والثقافـية والجتماعية فـي حدود ال�سيا�سة 

العامة للدولة والتخطيط الذي ت�سعه الوزارة.

املــادة ) 77 (

الت�سلية  و�سائل  فـيه  تتوافر  النادي  اأع�ساء  لأ�سر  خا�ص  مكان  اإعداد  على  النادي  يعمل 

والراحة لهم من كافة النواحي. 

املــادة ) 78 (

اأع�ساء النادي م�سوؤولون عما يقع منهم اأو من اأبنائهم اأو مرافقيهم من تلفـيات لأمـلك 

النادي وحمتوياتـه، ويلتزمون بدفع التعوي�سات املادية التي يحددها جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 79 (

ل يجوز اإ�سراك اأي لعب فـي اأي ن�ساط ريا�سي اإل بعد التاأكد من �سلمة �سحته، ويجب 

النادي ملفا  عام، ومي�سك  الأقل كل  واحدة على  الطبية مرة  اللعب  التحقق من حالة 

طبيا لكل لعب.

املــادة ) 80 (

ل يجوز للنادي اإقامة اأي مباريات اأو اأن�سطة مع الفرق الأجنبية �سواء داخل �سلطنة عمان 

اأو خارجها اإل بعد احل�سول على اإذن من احتاد اللعبة املخت�ص وموافقة كتابية من الوزارة، 

خارج  مقرها  هيئات  اأو  اأ�سخا�ص  من  م�ساعدات  اأو  اأموال  يتلقى  اأن  للنادي  يجوز  ل  كما 

�سلطنة عمان اأو اأن يدفع �سيئا من اأمواله لهذه الأ�سخا�ص اأو اجلهات اإل مبوافقة كتابية 

من الوزارة.
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املــادة ) 81 (

ل يجوز للنادي اأن يقوم باإن�ساء مبان اأو �سالت اأو قاعات اأو ملعب اأو اأي من�ساآت اأخرى 

جديدة اأو ا�ستكمال اإن�سائها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.

املــادة ) 82 (

والحتادات  للهيئات  العمومية  اجلمعيات  ح�سور  عن  يتخلف  األ  النـــادي  علـــى  يتعيـــن 

اإليهــا، ويختار جمل�ص الإدارة من ميثل النادي فـي هذه الجتماعات  الريا�سيـــة املن�ســـم 

اأع�ساء النادي الذين تتوافر فـيهـــم ال�ســـروط الواردة فـي نظم هذه الهيئات، ويجب  من 

على املنـــدوب اأن يقدم تقريــرا اإىل جمل�ص الإدارة مبا دار فـي هذه الجتماعات، كما يجب 

اأن يت�سمـــن تقرير جملــ�ص الإدارة ال�سنوي املقدم اإىل اجلمعية العمومية للنادي ملخ�سا 

ملا جاء فـي هذه التقارير، ووجهة نظر املجل�ص فـيها.

املــادة ) 83 (

ل يجوز للأع�ساء مزاولة األعاب القمار اأيا كان نوعها، كما ل يجوز اإدخال اأو بيع اأو تقدمي 

اأي م�سروبات روحية فـي مقر النادي. 

املــادة ) 84 (

النادي  اإىل ما يقع منهم من خمالفات لنظام  اأن يوجه نظر الأع�ساء  النادي  لأمني �سر 

ولوائحه وقرارات جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 85 (

ل يجوز لأع�ساء النادي اأن يوجهوا اأي لوم اأو توبيخ اإىل اأي من العاملني فـي النادي، ولهم 

فـي عملهم  اإهمال  اأو  اأخطاء  العاملني من  �سكوى كتابية عما يقع من هوؤلء  اأن يقدموا 

ال�ساكي بنتيجة  الع�سو  باإخطار  اأن يقوم  ال�سر  اأمني  النادي لبحثها، وعلى  اأمني �سر  اإىل 

الت�سرف فـي هذه ال�سكوى خلل اأ�سبوعني من تاريخ تقدميها، ويجوز للع�سو اأن يطلب 

رفع الأمر اإىل جمل�ص الإدارة.

املــادة ) 86 (

الإدارية  اأعماله  لتنظيم  اللزمة  وال�سجلت  الدفاتر  بجانب  النادي  يحتفظ  اأن  يجب 

والثقافـي والجتماعي،  الريا�سي  ن�ساطه  لبيان وتنظيم  اأخرى  ودفاتر  ب�سجلت  واملالية 

وعلى الأخ�ص ال�سجلت الآتية: 
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1 - �سجل قيد اللعبني:

وال�سحيـة  الجتماعيـة  وحالته  و�سنه  منهم  كل  وعمل  اللعبني  اأ�سماء  ويت�سمن 

وملحظات امل�سوؤولني على ن�ساطه الريا�سي والثقافـي والجتماعي. 

2 - �سجل قيد الن�ساط:  

واأ�سماء من مثلوا  ونتائجها  والودية  الر�سمية  وامل�سابقات  املباريات  بيان  ويت�سمن 

النادي فـي كل منها وملحظات امل�سوؤولني عليها.

3 - �سجل التدريب: 

ويت�سمـــن اأ�سمـــاء املدربـــني ومواعيـــد التدريـــب للفــرق املختلفة اأو الأفراد، ومدى 

مواظبتهم وملحظات املدربني عليهم.

ويوقع على كل هذه ال�سجلت دوريا مع اإثبات التاريخ من كل من اأمني ال�سر واإداري اللعبة 

ورئي�ص جلنة الن�ساط الريا�سي. 

املــادة ) 87 (

يكون للنادي �سجل خا�ص تقيد فـيه اأ�سماء الزائرين، كما يجب اأن يكون لكل ع�سو �سورة 

�سخ�سية حتفظ لدى اإدارة النادي.

املــادة ) 88 (

تطبــــق اأحكـــام القانـــون والنظـــام الأ�سا�ســـي للأنديـــة الريا�سيـــة ال�سادر بالقرار الوزاري 

اأو فـيما مل تت�سمنه الن�سو�ص الواردة  2008/124 فـيـــما لـــم يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص  رقـــم 

فـي هذا النظام. 
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 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قـرار وزاري

رقـم 2022/519

ب�ساأن حظر ا�سترياد االأكيا�س البال�ستيكية 

�إلى  �إلى �ملر�صوم �ل�صلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�صمى وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة  ��صتناد� 
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة وترويج �ال�صتثمار وحتديد �خت�صا�صاتها و�عتماد هيكلها �لتنظيمي،

وبناء على ما تقت�صيه �مل�صلحة �لعامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 
يحظر على �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات و�الأفر�د ��صتري�د �الأكيا�س �لبال�صتيكية.          

املــادة الثانيــــة 

مع عدم �الإخالل باأي عقوبة �أ�صد ين�س عليها �أي قانون �آخر، تفر�س غر�مة �إد�رية مقد�رها 
)1000( �ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذ� �لقر�ر، وت�صاعف فـي حال تكر�ر 

�رتكاب �ملخالفة.

املــادة الثالثــــة 
يلغى كل ما يخالف هذ� �لقر�ر، �أو يتعار�س مع �أحكامه.

املــادة الرابعـــة 
ين�صر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�صمية، ويعمل به من �أول يناير 2023م.

�سـدر فـي: 16 من �سفـــــــــر 1444هـ
املـوافــــق: 13 من �سبتمبـــر 2022م 

     قـيـ�س بن مـحـمـد بن مـو�سـى الـيو�سف      
 وزير �لتجارة و�ل�صناعة وترويج �ال�صتثمار
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــــرار وزاري 

رقـــم 2022/185
باإ�ســـدار لئحــة تدعيـــم الأغذيــة 

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 84/ 2008 باإ�سدار قانون �سالمة الغذاء،
ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  م�سمى وزارة  بتعديل   2020/92 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  واإلى 
اإلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها 

التنظيمي،
واإلى القرار الوزاري رقم 2010/2 باإ�سدار الئحة �سالمة الغذاء،

واإلى القرار الوزاري رقم 2010/49 باإ�سدار الالئحة الفنية لتدعيم االأغذية،
 وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تدعيم االأغذية باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2010/49 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، 
اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 14 / 2 / 1444هـ

املوافــــق : 11  / 9 / 2022م
د. �سعــود بن حمـــــود بــن اأحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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لئحـــة تدعيــــم الأغذيـــة

الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املن�سو�ض 

عليه فـي قانون �سالمة الغذاء والئحته، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني 

قرين كل منها، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:

اأي مادة ت�ستهلك عادة كمكون للغذاء، بهدف اإمداد اجل�سم بالطاقة،  1 - املغــــذي: 

وتعوي�ض النق�ض فـي مادة كيميائية حيوية ال ينتجها اجل�سم بكميات 

بحياة  واالحتفاظ  والتكوين  النمو  اأجل  من  اإليها  ويحتاج  كافية، 

�سحية.

اإ�سافة مغذ اأو اأكرث اإلى الغذاء بهدف حت�سني القيمة الغذائية للمنتج،  2 - التدعيم: 

ووقاية املجتمع من االأعرا�ض الناجتة عن نق�ض املغذيات.

املــادة ) 2 (

ي�سمل  الالئحة، وال  اأحكام هذه  اأي منتج غذائي يخالف  وا�سترياد وت�سويق  اإنتاج  يحظر 

ذلك املنتجات املعدة للت�سدير. 

املــادة ) 3 (

اخلا�سة  املوحدة(  )اخلليجية  العمانية  القيا�سية  املوا�سفة  مبتطلبات  االإخالل  عدم  مع 

املوحدة(  العمانية )اخلليجية  القيا�سية  واملوا�سفة  املعباأة،  االإي�ساحية  البيانات  ببطاقات 

تدوين  يجب  االإي�ساحية،  البيانات  بطاقة  على  التغذوية  البيانات  با�سرتاطات  اخلا�سة 

ا�سم م�سدر مادة التدعيم والكمية امل�سافة منها اإلى املنتج فـي بطاقة البيانات االإي�ساحية 

اخلا�سة به �سمن البيانات التغذوية املدونة بها.
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املــادة ) 4 (

يجب اأن يكون م�سدر مادة التدعيم امل�ستخدم عند االإنتاج من الدرجة الغذائية. 

املــادة ) 5 (
بعبوات  املتعلقة  املوحدة(  )اخلليجية  العمانية  القيا�سية  باملوا�سفات  االلتزام  مراعاة  مع 
مواد  من  م�سنعة  الغذائية  املواد  فـي  امل�ستخدمة  العبوات  تكون  اأن  يجب  الغذائية،  املواد 
منا�سبة ال تتفاعل مع مادة التدعيم، وحتافظ على ا�ستمرار بقائها فـي املنتج الغذائي املعباأ.

الف�ســـل الثانـــي

تدعيـــم طحـــني القمــح

املــادة ) 6 (

امللحق رقم )1(  فـي  الواردة  التدعيم  اأحد م�سادر  با�ستخدام  القمح  يجب تدعيم طحني 
املرفق بهذه الالئحة.

املــادة ) 7 (

يجب اأال تتجاوز مدة �سالحية الطحني املدعم )12( اثني ع�سر �سهرا.

الف�ســـل الثالـــث

تدعيــــم ملــــح الطعـــام

املــادة ) 8 (

يجب تدعيم ملح الطعام با�ستخدام اأحد م�سادر التدعيم الواردة فـي امللحق رقم )2( املرفق 
بهذه الالئحة.

املــادة ) 9 (

يجب اأال تتجاوز مدة �سالحية ملح الطعام املدعم )12( اثني ع�سر �سهرا.

املــادة ) 10 (

ال ي�سمل تدعيم ملح الطعام امللح املخ�س�ض الأغرا�ض الت�سنيع غري الغذائي.
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الف�ســـل الرابـــع

تدعيـــم احلليـــب ومنتجاتــه

املــادة ) 11 (

يجب تدعيم احلليب ومنتجاته با�ستخدام اأحد م�سادر التدعيم الواردة فـي امللحق رقم )3( 

املرفق بهذه الالئحة.

الف�ســـل اخلامـــــ�س

تدعيم الزيوت والدهون النباتية امل�ستخدمة فـي الطهي

املــادة ) 12 (

اأحد م�سادر  امل�ستخدمة فـي الطهي اختياريا با�ستخدام  النباتية  الزيوت والدهون  تدعم 

التدعيم الواردة فـي امللحق رقم )4( املرفق بهذه الالئحة. 

املــادة ) 13 (

يجب اأال تتجاوز مدة �سالحية الزيوت والدهون النباتية املدعمة )24( اأربعة وع�سرين �سهرا.

الف�ســل ال�ســـاد�س

املخالفــات واجلـــزاءات الإداريـــة

املــادة ) 14 (

تفر�ض على كل من يخالف اأيا من اأحكام هذه الالئحة غرامة اإدارية قدرها )1000( األف 

ريال عماين، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار.

-203-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

امللحــق رقــم ) 1 (

 م�ســادر تدعيــم طحــني القمــح

�سنف طحني 
)دقيق( القمح

ن�سبة 
ال�ستخال�س

مادة 
التدعيم

م�سادر 
مادة التدعيم

الوحدةالكمية

االأبي�ض الفاخر

ال يزيد على %74

منخف�ض 

احلديـــد 

�سيالت احلديد 

 )NaFeEDTA(
44 - 40

جمم/كجم

االأبي�ض

%84 - 75

فيومرات احلديدوز 

) Fumarate Ferrous(
66 - 60

احلديد االإلكرتوليتي  

)Electrolytic Iron(
66 - 60

االأ�سمر)عادي(

%95 - 85
مرتفع

�سيالت احلديد 

)NaFeEDTA(
44 - 40

الكامل

%100 - 96

كافة اأ�سناف طحني القمح

حم�ض الفوليك
الفوال�سني

Folacin %10 ± 2.6جمم/كجم

فيتامني )د3 (
كولكال�سيفرول

Cholecalciferol
550 - 500

IU وحدة 
دولية للكجم

فيتامني )ب12 (
كوباالمني

Cobalamin%10 ± 0.02 جمم/كجم
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امللحــــق رقــــم ) 2 (

 م�ســـادر تدعيـــم ملــــح الطعـــام

املادة الغذائية
مادة 

التدعيم

م�سادر 

مادة التدعيم
الوحــدةالكميــة 

اليــودملح الطعام

يوديد البوتا�سيوم

KI

 جمم/كجم34 - 66

يودات البوتا�سيوم

KIO3
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امللحــق رقــم ) 3 (

 م�ســادر تدعيـــم احلليـــب ومنتجاتــه

املادة الغذائية
مادة 

التدعيم

م�سادر 

مادة التدعيم
الوحدةالكمية 

1 - حليب مب�سرت ومعقم 

وطويل ال�سالحية

2 - الزبادي

3 - اللنب

4 - �سراب اللنب

فيتامني 

)اأ( 

بامليتات الريتينيل

 Retinyl

Palmitate

2387 - 2170
IU وحدة 

دولية للرت

فيتامني 

)د3 (

كولكال�سيفرول

Cholecalciferol
451 - 410

IU وحدة

 دولية للرت
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امللحــق رقــم ) 4 (

م�سادر تدعيم الزيوت والدهون النباتية امل�ستخدمة فـي الطهي

املادة الغذائية
مادة 

التدعيم

م�سادر

 مادة التدعيم
الوحدةالكمية

الزيوت

والدهون

النباتية

امل�ستخدمة

فـي الطهي

فيتامني 

)اأ(

بامليتات الريتينيل

Retinyl Palmitate
33000 - 30000

IU وحدة 

دولية للرت
خالت الريتينيل

Retinyl Acetate

فيتامني 

)د3 (

كولكال�سيفرول

Cholecalciferol
3300 - 3000

IU وحدة 

دولية للرت
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هيئة تنظيم االت�صاالت

 قـــرار

 رقم 4/2022/3/2/1152

باإ�صـدار الئحـة تنظيـم اأبـراج االت�صـاالت

ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

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

واإىل موافقـة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم اأبراج االت�ساالت باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيــــة

علــى املخاطبــني باأحكـــام الالئحـــة املرفقـــة توفـيـــق اأو�ساعـــهم وفقــا الأحكامهــا خــالل عــام 

من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة

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

املــادة الرابعــــة

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

�صـدر فـي: 17 من �صفــــــــــــــر 1444هـ

املوافـــــق: 14 من �صبتمبـــــــــر 2022م
  �صـــالــــــــــــم بــن نا�صـــــــــــر العوفــــــــي
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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الئحـة تنظيـم اأبـراج االت�صـاالت

الف�صــل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 

عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية 

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

 1 - املرخــــــ�ص لــــه: ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتباري احلا�سل على ترخي�س من الهيئة 
لبناء اأو اإدارة اأو ت�سغيل اأبراج االت�ساالت وفقا الأحكام القانون، 

وهذه الالئحة.  

 2 - اأبراج االت�صاالت: االأبراج املن�سو�س عليها فـي املادة )2( من هذه الالئحة.
املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على اأبراج االت�ساالت التي تنق�سم اإىل الفئات االآتية: 

اأبراج تتكون من عمود اأو هيكــل راأ�سي ثابــت ي�ستخـــدم  اأبراج االت�ساالت الثابتة:  اأ - 

حلمل واحد اأو اأكرث من هوائيات االت�ساالت الال�سلكية، وت�سمل:

- االأبراج ال�سبكية: اأبراج تتكون من دعامات �سبكية مرتابطة، وتت�سمن حمطات 

قاعدية مثبتة على االأر�س. 

- االأبـــراج االأحاديـــة: اأبراج تكون على �سكل اأعمدة، وقد تكون ثابتة اأو موؤقتة، 

وتكون قائمة بذاتها اأو م�سدودة بكابالت. 

- االأبــراج االأحاديــة امل�سغــرة: اأبراج تكون على �سكل اأعمدة، وتت�سمن حمطات 

قاعدية مثبتة على االأر�س، وتكون قائمة بذاتها. 

- االأبراج امل�سغرة: اأبراج تكون بارتفاعات �سغرية ومب�ساحات قليلة، وت�ستخدم 

اأو للتقنيات احلديثة كاجليل  املناطق املكتظة بال�سكان  لتوفـري التغطية فـي 

اخلام�س، واإنرتنت االأ�سياء، واالأبراج التي تن�ساأ على املباين. 

ب - اأبــراج االت�ســاالت املوؤقتــة: اأبراج على �سكل عربات متنقلة اأو قواعد قابلة للنقل، 

وت�ستخدم لتوفـري التغطية ب�سكل موؤقت فـي اأماكن متفرقة ح�سب احلاجة. 
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املــادة ) 3 (

ال يجوز بناء اأو اإدارة اأو ت�سغيل اأبراج االت�ساالت اإال بعد احل�سول على ترخي�س بذلك من الهيئة 

وفقا لالأحكام املن�سو�س عليها فـي القانون، وهذه الالئحة. 

املــادة ) 4 (

يجب على املرخ�س له احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة قبل ال�سروع فـي بناء برج 

ات�ساالت �سواء على اأر�س حكومية اأو اأر�س خا�سة. 

املــادة ) 5 (

يلتزم املرخ�س لهم باإعداد قاعدة بيانات اإلكرتونية توفر للهيئة املعلومات الالزمة جلميع 

للم�ساركة،  املتاحة  الفعالة، وال�سعة  االإ�سقاط  وم�ساحات  وارتفاعها،  االأبراج،  اإحداثيات 

واملنتفعني احلاليني، وم�ساحة االإ�سقاط الفعالة للمنتفعني الإن�ساء قاعدة بيانات مركزية 

الأ�سول البنى االأ�سا�سية.

الف�صــل الثانــي

االأحكام املتعلقة باإن�صاء اأبراج االت�صاالت الثابتة

املــادة ) 6 (

يجب على املرخ�س له، وقبل تقدمي طلب تخ�سي�س اأر�س الإن�ساء برج االت�ساالت، التفاو�س 

مع املرخ�س لهم االآخرين الذين لديهم اأبراج ات�ساالت فـي ذات منطقة التغطية، للم�ساركة 

فـــي ذات البـــرج، اأو تقديـــم ما يفـيــد عدم اإمكانية امل�ساركة فـي االأبراج املقامة، للنظر فـيه 

من قبل املخت�سني فـي الهيئة.

املــادة ) 7 (

االت�ساالت  اأبراج  الإن�ساء  املعد  النموذج  على  للهيئة  طلب  تقدمي  له  املرخ�س  على  يجب 

الثابتة على اأن يحدد فـي الطلب )3( ثالثة مواقع مقرتحة - وت�ستثنى من ذلك املناطق ذات 

الكثافة ال�سكانية العالية -، للموافقة على املوقع االأن�سب الذي تنطبق عليه اال�سرتاطات 

الالزمــة لبنـــاء برج االت�ساالت، املن�سو�س عليها فـي القرار الـوزاري رقــم 2015/25 ب�ســاأن 

اأو ت�سغيل حمطات تقوية الهاتف  اأو تركيب  باإن�ساء  االأ�ســـ�س وال�سوابـــط البيئية املتعلقة 

املتنقل العاملي )االأبراج والهوائيات(.

-210-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املــادة ) 8 (

لتخ�سي�س  امل�سبقة،  املوافقة  على  للح�سول  املخت�سة  اجلهات  خماطبة  الهيئة  تتوىل 

اإليها،  امل�سار  املوافقة  على  احل�سول  حال  وفـي  االت�ساالت،  برج  الإن�ساء  املقرتحة  االأر�س 

بقطعة  لالنتفاع  املخت�سة  اجلهات  مع  املتطلبة  االإجراءات  با�ستكمال  له  املرخ�س  يلتزم 

االأر�س املخ�س�سة وا�ستكمال بناء الربج خالل فرتة ال تتجاوز )120( مائة وع�سرين يوما 

من تاريخ توقيع العقد، ويجوز للهيئة متديد املدة بناء على طلب يقدم من املرخ�س له. 

ويجـــوز بقــرار مــن الرئي�س التنفـيذي �سحب االأر�س من املرخ�س له فـي حال عدم البدء 

فـي امل�سروع خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ الت�سليم الفعلي لالأر�س. 

املــادة ) 9 (

يجـــب علـــى املرخـــ�س له تقديـــم طلـــب جتديـــد عــقد االنتفـــاع قبل انتهائه مبدة ال تقل 

عن )3( ثالثة اأ�سهر، على اأن يلتزم باأخذ موافقة الهيئة فـي حال طلب تغيري موقع االأر�س 

املخ�س�س لبناء برج االت�ساالت، مو�سحا فـي طلبه االأ�سباب الداعية لذلك.    

املــادة ) 10 (

يجب على املرخ�س له عند اإن�ساء برج ات�ساالت اأو عند اإجراء اأي �سيانة على الربج، التعاقد 

مع ال�سركات امل�سرح لها من قبل الهيئة للقيام بتنفـيذ اأعمال خدمات االت�ساالت.

املــادة ) 11 (

يجب على املرخ�س له عند اإن�ساء برج االت�ساالت االلتزام باأحكام الئحة اأمن �سبكة االت�ساالت 

ال�سادرة بالقرار رقم 2018/93، وتركيب اللوائح االإر�سادية التي تظهر ا�سم مالك الربج 

ورقم املوقع، كما يجب على املرخ�س له احل�سول على الرتاخي�س االأخرى املتطلبة لبناء 

االأبراج من اجلهات املخت�سة.

املــادة ) 12 (

يجب على املرخ�س له عند اإن�ساء برج ات�ساالت �سواء على اأر�س حكومية اأو اأر�س خا�سة، 

يتوافق مع  االت�ساالت مبا  املقرتح لربج  الت�سميم  الهيئـــة على  علـــى موافقـــة  احل�ســول 

املعايري التي حتددها اجلهات املخت�سة، ومكونات البيئة املحيطة.

املــادة ) 13 (

يجب على املرخ�س له عند اإن�ساء برج االت�ساالت و�سع معدات االإن�ساء فـي مكان غري ظاهر 

ال �سيما االأبراج التي يتم اإن�ساوؤها على جوانب الطرق اأو فـي املتنزهات العامة اأو االأماكن 

ال�سياحية اأو املواقع االأثرية اأو فـي املناطق التي بها معامل مميزة.
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املــادة ) 14 (

املعدنية  للعنا�سر  والت�سييد  الت�سميم  متطلبات  جميع  تطبيق  له  املرخ�س  على  يجب 

والقواعد اخلا�سة بالربج، ومراعاة قوى الرياح وتاأثرياتها الديناميكية على االأبراج طبقا 

للموا�سفات العاملية )TIA-222( فـي اآخر اإ�سدار لها، مبا ال يخالف اال�سرتاطات الفنية 

املحددة من اجلهات املخت�سة الإ�سدار اإباحات البناء اخلا�سة بهذه االأبراج. 

املــادة ) 15 (

يجب على املرخ�س له، عند اإن�ساء برج ات�ساالت، �سمان وجود م�ساحات اإ�سافـية احتياطية 

خا�ســـة بامل�ستاأجريـــن املحتمــلني الذين ي�ساركــون فـي اتفاقيات م�ساركة االأبراج، �سريطة 

اأال  تقل �سعة الربج عن ا�ستيعاب م�ساركة ما ال يقل عن )3( ثالثة مرخ�س لهم فـي كل موقع، 

وعلى اأن تكون  هذه امل�ساحات مبوا�سفات فنية كافـية ال�ستيعاب ملحقات اأجهزة االإر�سال 

غري الهوائيات، كاملعدات وغرف االأجهزة ومولدات الطاقة، وفـي حال تعذر له ذلك، يجب 

على املرخ�س له اأن يقدم للهيئة االأ�سباب واملربرات الداعية لعدم االلتزام بذلك، ويجوز  

للهيئــة  اال�ستثنــاء مـن اأحكام هذه املادة اإذا تعذر على املرخ�س له ذلك وفقا للمربرات التي 

تقدرها الهيئة.

املــادة ) 16 (

يجب على املرخ�س له التعامل مع ال�سكاوى املتعلقة باأبراج االت�ساالت والتغطية وفقا لنظام 

الف�سل باملنازعات ال�سادر بالقرار رقم 2010/44.

املــادة ) 17 (

يلتزم املرخ�س له عند اإن�ساء اأبراج االت�ساالت اأو الهوائيات على اأ�سطح املباين باالآتي:

املباين  اأعلى من  اأمتار، بحيث تكون  ارتفاع ال يقل عن )3( ثالثة  اأن تكون على  اأ - 

املحيطة املبا�سرة لها.

ب - اأن تكـــون حماطـــة ب�ســـور حمايـــة ي�سمـــن عـــدم مواجهتهــا عامة النا�س، ومب�سافة 

ال تـــقل عـــن )4( اأربعـــة اأمتـــار، وي�ستثنـــى مـــن ذلك بـــرج االت�ســاالت اأو الهوائــي 

على حافة املبنى.

املــادة ) 18 (

يلتزم املرخ�س لهم بو�سع رقم تعريفـي للموقع ب�سكل وا�سح ي�سري اإىل تبعية برج االت�ساالت. 
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الف�صــل الثالـــث

االأحكام املتعلقة باإن�صاء اأبراج االت�صاالت املوؤقتة

املــادة ) 19 (

يجب على املرخ�س له تقدمي طلب للهيئة على النموذج املعد لذلك عند اإن�ساء برج ات�ساالت 

موؤقت على اأال تتجاوز مدة بقاء الربج فـي املوقع اأكرث من عام واحد، ويجوز للهيئة - بناء 

على طلب مقدم من املرخ�س له - متديد هذه املدة وفقا لتقدير الهيئة بناء على اأ�سباب 

معقولة، وبعد موافقة اجلهات املخت�سة.  

املــادة ) 20 (

يجب على املرخ�س له و�سع �سور حماية على برج االت�ساالت املوؤقت للحفاظ على ال�سالمة العامة.

املــادة ) 21 (

يجب اأال يكون موقع الربج املوؤقت واقعا فـي الطرق املخططة اأو االأودية اأو اأي اأر�س خا�سة، 

اإال بعد اأخذ موافقة مالكها.

املــادة ) 22 (

يجب على املرخ�س له اإزالة الربج املوؤقت خالل الفرتة املحددة له من قبل الهيئة فـي حال 

توفر برج ات�ساالت ثابت فـي املنطقة.

املــادة ) 23 (

يجـــب علـــى املرخـــ�س له اإزالـــة الربج املوؤقت اإذا تبني للهيئة الحقا اأن املوقع غري منا�سب، 

اأو فـي حال وجود �سرر يلحق ب�سكان املنطقة بناء على �سكوى مقدمة فـي هذا ال�ساأن.

وفـي جميع االأحوال، يتحمل املرخ�س له التكاليف املرتتبة على اإزالة برج االت�ساالت.

الف�صــل الرابــع

االأحكام املتعلقة باملواد االإعالنية على اأبراج االت�صاالت 

املــادة ) 24 (

يلتزم املرخ�س له - بعد اأخذ موافقة الهيئة -  عند و�سع مواد اإعالنية على اأبراج االت�ساالت، 

بال�سوابط االآتية:  

اأ - اقت�سار دخــول مواقــع االأرا�ســي املخ�س�سة الأبراج االت�ســـاالت عــلى امل�ســرح لهــم 

فقــط طبقا لعقـــود االنتفــاع املربمة.
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ب - توافق اأي اأن�ســطة اإعــالمية اأو ت�ســويقية مـع ال�سـروط واملتطلبــات اخلــا�سة بجمـــاليات 

االأبــراج التي حتــددها اجلهات املخت�ســة.

ج - اأن يتحمل املرخ�س له م�سوؤولية االإخالل باأي التزامات متعلقة باملواد االإعالنية 

املقامــة علــى اأبــراج االت�ســاالت، وذلك دون االإخــالل بحكـم املادة )25( من هذه الالئحة.

الف�صــل اخلامــ�ص

املخالفــات

املــادة ) 25 (

يجوز للهيئة فر�س الغرامات االإدارية االآتية على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة:

الغرامة بالريال العمايناملخالفـــةالرقم

1
 احل�سول على اأر�س حكومية الإن�ساء برج ات�ساالت 

دون احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة

 50.000

خم�سون األفا 

2

اإن�ساء برج ات�ساالت )ثابت اأو موؤقت( 

دون احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة 

قبل ال�سروع فـي بنائه

 25.000

خم�سة وع�سرون األفا 

3
عدم االنتهاء من بناء الربج

 خالل املدة املحددة لذلك

 25.000

خم�سة وع�سرون األفا 

4

اإن�ساء برج ات�ساالت مبوا�سفات فنية و�سعات 

غري قابلة ال�ستيعاب )3( ثالثة مرخ�س لهم

 )على االأقل( فـي كل موقع

30.000

ثالثون األفا 

5
عدم اإزالة الربج املوؤقت

 بعد انق�ساء املدة املحددة لذلك

 25.000

خم�سة وع�سرون األفا 

6
خمالفة �سوابط املواد االإعالنية 

على اأبراج االت�ساالت

15.000

خم�سة ع�سر األفا 

وفـي جميع االأحوال، يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة اأحكام هذه الالئحة غري الواردة فـي اجلدول 

امل�سار اإليه، توقيع اأي من اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي املادة )51( مكررا من القانون. 
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2022/00005 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 31/08/2022)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(
.Loc Clت�صنيف لوكارنو

)71(

ا�صم وعنوان مقدم الطلب

1
ملي�س بنت حميد بن �صالح امل�صلمانية

حمافظة �صمال الباطنة، �صحم، �س.ب: 613، ر.ب: 319
2

)72(

ا�صم وعنوان امل�صمم

1
ملي�س بنت حميد بن �صالح امل�صلمانية

حمافظة �صمال الباطنة، �صحم، �س.ب: 613، ر.ب: 319
2

)73(1
2

)74(
1
2
3

بيانات الأ�صبقية)30(
 منوذج �صناعي                         )28( عدد النماذج فـي الطلب: 30)12(

)54( املنتج الذي يغطيه الطلب )ا�صم الت�صميم(
جواهر ملي�س - طقم جموهرات

)55( و�صف الت�صميم
واخلواتــم  والعقــود  والأ�صــاور  احللق  من  كل  من  ت�صميمــات  عدة  ي�صمـــل  جموهرات  طقم 
التمــرة  بني  الرابط  اجلزء  من  م�صتــوحى  الأ�صــا�صي  الت�صميــم  املجوهــرات.  من  وغريها 
 )The Element( مت جتريد هذا العن�صر .)والنخلة، وهو قمع التمرة )الثفرق اأو الثفروق
حتى و�صلنا اإلى ال�صكل 1، ال�صورة ت�صمل الروؤية العلوية والأمامية واجلانبية واخللفـية للعن�صر.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن ت�صجيـــــل النماذج ال�صناعية وفقــا لأحكام قانــــون حقـــوق 
امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67.

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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اأبعاد العن�صر تتغري ح�صب قطعة املجوهرات فـي الت�صميم وح�صب ما يقت�صيه اجلانب اجلمايل فـي 
العلوية متثل احلجر  الروؤية  املنت�صف من  فـي  الدائرة  القطعة كحلي.  واملقا�صات لرتداء  الت�صميم 
الكرمي امل�صتخدم فـي الت�صميم اأو قد تعرب عن معدن اأو حجر اأو معدن مر�صع بالأحجار. باقي ال�صكل 
يعرب عن املعدن اأو معدن مر�صع بالأحجار. طريقة و�صع الأحجار )Gemstone setting( قد 
تكون باأي نوع من الأنواع ح�صب الت�صميم نف�صه اأو ح�صب ما يقت�صيه اجلانب اجلمايل.

ال�صكل 1: العن�صر )The Element( ال�صكل التجريدي للت�صميم امل�صتوحى من اجلزء 
الرابط بني التمرة والنخلة )قمع التمرة( من عدة جهات.

الروؤية الأمامية

الروؤية اخللفية

الروؤية اجلانبية

الروؤية العلوية
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�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 

وترويج �ال�صتثمار
 �ملديريـة �لعامــة للتجـارة
د�ئـرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2013/00006 :رقم �لطلب

تاريخ �لتقدمي: 18/7/2013)22(

رقم �ل�صهادة �مل�صجلة)11(

تاريخ �لت�صجيل)15(

)45(
Loc Cl.( 51 )ت�صنيف لوكارنو

)71(

ا�صم وعنوان مقدم الطلب1

اأوت�صوكا فارما�صوتيكال كو، ليمتد2
2-9، كاندا - ت�صوكا�صامات�صي، ت�صيودا- كو، طوكيو 101-8535، اليابان

3

)72(

ا�صم وعنوان امل�صمم1

هاروهيكو كوندو2
1-7-1، دو�صومات�صي، ت�صو- كو، اأو�صاكا- �صي، اأو�صاكا 541-0045، اليابان

3

)73(

ا�صم وعنوان املالك1

اأوت�صوكا فارما�صوتيكال كو، ليمتد2
2-9، كاندا- ت�صوكا�صامات�صي، ت�صيودا- كو، طوكيو 101-8535، اليابان.

3

)74(1

الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
بناية رقم 589، اخلو�ش، �صارع مزون رقم: 43

بالقرب من اأزياء �صفاء، الطابق ال�صاد�ش، مكتب رقم: 61
حمافظة م�صقط، �صلطنة عمان

بيانات الأ�صبقية)30(
الرقم:   000732 - 2013               التاريخ: 17/1/2013                      البلد: اليابان

 منوذج �صناعي                                 )28( عدد النماذج فـي الطلب: 1 )12(
)54( املنتج الذي يغطيه الطلب: حاوية

)55(  و�صف الت�صميم
خمتلف  لحتواء  حاوية  عن  عبارة  لها  ت�صميم  حق  طلب  يتم  التي  الأداة  تكون 
الأغرا�ش مثل �صراب. يتم تثبيت غطاء )غري مو�صح( على فتحة احلاوية لإحكام 
�صكل  له  والذي  اأخدودا،  عنق  ق�صم  من  ممتد  كتف  لق�صم  يكون  احلاوية.  غلق 
زوايا م�صتديرة كما يرى  به  الأمامي و�صكل مربع  متموج كما يرى من اجلانب 
من الأعلى. يتم توفري ق�صم ج�صم اأ�صغر �صعاعيا ميتد من ق�صم الكتف عرب ق�صم 
متدرج علوي، ويتم توفري ق�صم �صفلي ممتد من ق�صم اجل�صم عرب ق�صم متدرج 
�صفلي. يكون لق�صم اجل�صم ثالثة اأخاديد اأفقية مت�صكلة بارتفاعات خمتلفة، مما 
ين�صاأ �صور �صرائط متباعدة ب�صكل مت�صاو مع الأق�صام املتدرجة العلوية وال�صفلية. 
متتد املقعرات ال�صفلية من مركز الق�صم ال�صفلي للحاوية لأعلى مبحاذاة الق�صم 

ال�صفلي للحاوية، مما ين�صاأ اأ�صكال مقعرة مثلثة كما يرى من اجلانب الأمامي.
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام 
قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151582
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة اأ�سنان.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القلمون لال�ستثمار والتطوير

�جلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2022/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152202
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليم وحتفـيظ القراآن الكرمي .

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنائن بالد �سيت للتجارة

�جلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2022/1/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155087

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلدي،  ر�سن  �سروج،  هياكل  مظالت،  حلقات  مدبوغة،  غري  جلود  اجلبال،  ت�سلق  ع�سي 

مرابط لل�سروج، دعامات للمظالت اأو ال�سما�سي، جلد طرق الذهب، حمافظ نقود، جلامات 

�سغرية، �سيور ملعدات اجلنود.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155088

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خالت ا�سيتات، �سليلوز �سبه معاجلة، راتنجات اكريلية، منتجات �سبه معاجلة، �ستائر اأمان 

عازلة  ا�سب�ستو�س، خراطيم ري، مواد  اردوازية  األواح  ال�سب�ستو�س، حلقات مطاطية،  من 

مطاطية  اأربطة  املاء،  لت�سرب  مانعة  اأغلفة  البالته،  �سجر  �سمغ  ح�سو،  حلقات  لل�سوت، 

لالأوعية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155089

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حروف طباعة من الفولذ، اأقالم حرب فولذية، بكرات لالأ�سرطة الال�سقة لوازم مكتبية، 

اأو  الورق  اإعالنات من  اإعالنات كبرية، لوحات  العناوين، ورق،  اآلت كتابة  اأختام عناوين، 

الورق املقوى، اآلت ل�سق الطوابع الربيدية، م�سابك ت�ستخدم فـي املكاتب، م�سابك لأقالم 

احلرب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155090

فـي الفئة 15 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطارق رنانة، ل�سانات مزامري، اأقوا�س للعزف على الآلت املو�سيقية الوترية، عزقات قو�سية 

لالآلت املو�سيقية، اأعواد لالأقوا�س ب�سفتها اآلت مو�سيقية، اأوتار م�سنوعة من �سعر اخليل 

لأقوا�س العزف على الآلت الوترية لالآلت املو�سيقية، بيانو، ع�سي لقادة الفرق املو�سيقية، 

اآلت اأكورديون، ع�سي طبول، اأكورديونات باندونيون.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155091

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكهرمان  من  جموهرات  نفـي�سة،  معادن  من  ت�سكيل  �سبائك  ال�ساعات،  عقارب  عقيق، 

اأ�سالك ف�سية،  امل�سغوط، متائم جموهرات، ف�سة مغزولة  الكهرمان  الأ�سفر، لآلئ من 

خيوط ف�سية جموهرات، �ساعات كبرية، بندول �ساعات كبرية و�ساعات، اأجزاء اأ�سطوانية 

ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155092

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الربجميــات كخدمــات تطويـــر الربجميـــات فـي اإطــــار ن�ســــر الربجميـــــات، ا�ست�ســــارات فـي 

الربجميات احلا�سوبية، برجمة احلا�سوب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلول وخدمات �سال�سل الثقة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155093
فـي الفئة 13 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نرتات  من  متفجرات  متفجرة،  طلقات  مدفعيات،  مدافع  عربات  ال�سيتيل،  نرتو�سليلوز 
الأمونيوم، كب�سولت تفجري، اأ�سلحة حممولة بعربات ذات حمركات، اأ�سلحة الغازات امل�سيلة 
املدفعية  اأ�سلحة  نارية،  األعاب  النارية،  لالأ�سلحة  تنظيف  فرا�سي  نارية،  اأ�سلحة  للدموع، 

مدافع.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155094
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عربات رفع، و�سالت قارنة لل�سكك احلديدية، و�سالت قارنة للمركبات الربية، ناقالت 
هوائية تلفريك، مركبات جوية، مناطيد، اإطارات داخلية لالإطارات امل�سغوطة، عدة اإ�سالح 
املركبات،  لتوقف  للمركبات، خممدات �سدمات  لوازم  الداخلية، م�سخات هواء  الإطارات 

نواب�س خممدة لل�سدمات للمركبات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155095

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سعالت  ا�سيتيلينية،  مولدات  ا�سيتيلينية،  مواقد  حرارية،  مركمات  اآلية،  ري  من�ساآت 

ا�سيتيلينية، اأغطية تهوية، من�ساآت اإ�ساءة املركبات اجلوية، اأفران الهواء ال�ساخن، اأجهزة 

اإزالة الروائح الكريهة من اجلو، اأجهزة تربيد الهواء، مر�سحات فالتر، تكييف الهواء.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155096

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سماعات  لل�سم،  ال�سمع  على  م�ساعدات  للولدة،  فر�سات  بطن،  م�سدات  للبطن،  اأحزمة 

بوقية لالأذن، م�سابك جراحية، اإبر لغايات طبية، اأحزمة بطن.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18

-225-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155336

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: رونق �سنا�س املا�سي للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155338

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سيل،  الن�سائية  العبايات  والبخور،  الزينة  و�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  العطور 

املالب�س اجلاهزة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عدنان ال�ساحلي احلديثة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155361

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل املركبات، الغ�سيل، تلميع املركبات، اإعادة تلبي�س الإطارات باملطاط، معاجلة املركبات 

مبواد م�سادة لل�سداأ، التلميع بالورني�س، تنظيف املركبات، اإ�سالح التنجيد.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القي�سر الدولية للمقاولت

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155362

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبية  والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات 

)�سيدلية(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عمران لالأعمال

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155363

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، تركيب واإ�سالح التلفونات )الهواتف النقـالة( 

اإ�سالح و�سيانة الأجهزة الإلكرتونية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نا�سر اجلابري احلديثة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155373

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات يد، حلي �سغرية للمجوهرات، دبابي�س للزينة جموهرات، اآليات ال�ساعات، �سال�سل 

�ساعات، علب �ساعات، جموهرات عاجية، جموهرات، �ساعات، بلور لل�ساعات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفكر املختلف

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155379

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو ، حلويات ، لتزيني اأ�سجار عيد امليالد ، حلويات �سكرية ، حلويات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت املقتنيات

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155384

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل ، خدمات ت�سريح ال�سعر ، تن�سيق الزهور ، خدمات العناية باجلمال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سة الأزهار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155385
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سائل  العر�س،  م�ساهد  تاأجري  ال�سينمائي،  الت�سوير  معدات  تاأجري  الت�سلية،  خدمات 
ال�ستجمام توفـري، تاأجري م�سجالت ال�سوت، تاأجري الأفالم ال�سينمائية، الإنتاج امل�سرحي، 
واإدارة  تنظيم  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفـري  التلفزيوين،  الرتفـيه  امل�سرحية،  العرو�س  اإنتاج 
ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات)تاأجري قاعات الأفراح للمنا�سبات(، تنظيم واإدارة الجتماعات، 
تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية اأو تعليمية، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية 
و ال�سحية، تنظيم حفالت ترفـية، تنظيم واإدارة الندوات، توقيت املنا�سبات الريا�سية، تنظيم 

واإدارة ور�سات العمل تدريب، حجز املقاعد للعرو�س امل�سرحية، اإعادة ت�سجيل ال�سوت.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحطه الأولى
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155387
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خارجية،  مالب�س  جاهزة،  مالب�س  مالب�س،  قم�سان،  الأحذية،  فرعات  مالب�س،  اأحزمة 
اأو�سحة، قبعات ر�سمية، معاطف، مالب�س للمواليد، اأزياء للخدم، عباءات ن�سائية، بيجامات، 
ف�ساتني، خمر مالب�س، نعال للبا�س القدم، اأحذية، اأحذية للريا�سة، اأحذية ذات �ساق طويلة 
راأ�س مالب�س، قم�سان داخلية مالب�س داخلية، مالب�س ن�سائية داخلية،  اأربطة  للريا�سة، 
مالب�س من جلد مقلد، مالب�س جلدية، مالب�س تقليدية، بنطال �سيق ال�سراويل، ف�ساتني 
بلوز، قبعات للزينة اأغطية للراأ�س، مالب�س داخلية كتانية، قم�سان داخلية للريا�سة، اأحذية 
الكاحل، مالب�س ريا�سة اجلمباز، مالب�س مطرزة، واقي كعوب لالأحذية، لوازم القبعات، 
اللبا�س املطاطي )لتك�س(، املالب�س املدموجة بالإ�ساءة، اأو�سحة لتغطية الراأ�س، حمالت 

�سدر ل�سقة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجرات ال�ساملة لالأعمال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155390

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي الوجبات )مطاعم(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سهام

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155394

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سهام

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155397

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع احللوى العمانية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن احلرا�سي لالأعمال

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155399

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستوديو ت�سوير.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ملكة الكون للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155418

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدروازة املا�سية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155422

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، م�ستح�سرات جتميل للرمو�س، م�ستح�سرات جتميل، 

عطور،  �سناعة  نباتية،  جتميل  م�ستح�سرات  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات تبخري عطور.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مازن قطن للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155424

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى، عر�س 

�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني 

فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرفف العاملية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155426

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي الوجبات )بيتزا(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الإ�سهار الوطنية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155427

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاولت البناء.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: هم�س ال�سحاب للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155430

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اآفاق ال�سعيد ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155431

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املي�س

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155432

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن، كتابة ن�سو�س الدعاية والإعالن، ت�سويق، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات، 

خدمات العالقات الإعالمية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنيات التميز ال�سطناعي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155433

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: عجايب م�سقط للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155436

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، كعك الوفل، كعك، حلويات، فطائر حمالة بانكيك، اأقرا�س �سكرية حلويات، 

بال�سكر جممد،  بتي فور كعك، فطائر، ب�سكويت، قطع حلوى حلويات، بيتزا، كيك مغطى 

مو�س �سوكولتة، املو�س )حلوى( �سكريات، حلي باحللويات لتزيني الكعك، كرو�سان )نوع من 

املعجنات(، خبز بال�سوكولتة، باجلنب ال�سندوي�سات، �سندوي�سات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: دروب ال�سعد الدولية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155437

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سحى الوطنية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155457

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق الأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املرا�سيم

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155465

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر، خدمات العناية باجلمال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحزم الذهبي لال�ستثمار والتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155469

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبداع لال�ست�سارات والإدارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155471

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل املركبات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: فر�سان �سعراء احلديثة للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155474

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلويات فوز

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155475

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد العال

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155476

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: هدايا م�سقط

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155479

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرتفـيه الكربى

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155482

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع الع�سل والأع�ساب واأدوات التجميل(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخالفـي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155484

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع الأثاث واملفرو�سات(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: خ�سر املال و�سركاءه للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155485

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم اليحمدي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155490

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: األوان الف�سول الأربعة املميزة للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155492

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، الرعاية ال�سحية، العالج الطبيعي )ومن �سمن اخلدمات فـي 

العالج الطبيعي )احلجامة((.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: قافلــة اخليــر املتميــزة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31

-244-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155495

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

الطهاة  الوجبات، خدمات  بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  الوجبات اخلفـيفة، معلومات  تقدمي 

ح�سب  والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد  ال�سخ�سية، 

ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سريجة للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155496

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني القطع النقدية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرقام الرقمية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155498

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستثمار الأموال، حتويل الأموال اإلكرتونيا، التحويل الإلكرتوين للعمالت الفرتا�سية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرقام الرقمية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155499

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإلكرتونيا،  الأموال  حتويل  اأموال،  ا�ستثمار  الفرتا�سية،  للعمالت  الإلكرتوين  التحويل 

ال�سرافة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرقام الرقمية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155634

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل هواتف.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفهد لالأعمال و ال�ستثمار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155688

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  ن�سر  التجارية،  املعلومات  وكالت  خدمات  والت�سدير،  ال�سترياد  وكالت  خدمات 

الدعاية والإعالن، عر�س ال�سلع، الإعالن بالربيد املبا�سر، حتديث مواد الدعاية والإعالن، 

توزيع العينات، البيع باملزاد العلني، ترويج املبيعات لالآخرين، تنظيم معار�س مهنية لغايات 

جتارية واإعالنية، تاأجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم، تاأجري اآلت البيع، 

ت�سويق، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، اإنتاج برامج الت�سوق عن 

بعد، الت�سويق ال�ستهدافـي، تنميط امل�ستهلك لأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطابع الثابت للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155754

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور طبيعية )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور و النباتات الطبيعية(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأرادو�س الوطنية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/6/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155975

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س )بالبخار(، الغ�سيل )جميع اأنواع الغ�سيل للمالب�س و ال�سجاد(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيد الغ�سيل

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138195

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأن�سطة الت�سميم الداخلي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: غالم فريد للتجارة واملقاولت �س.�س.و

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156939

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليلى اخلرو�سية للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155378

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهـي التي تقــــدم وجبــــات الطعام ب�سكل اأ�سا�ســــي، املقاهــــي التـــي تقــــدم 

م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عي�سى مبارك الفار�سي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144136

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزايا املجد للتجارة واملقاولت

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145098

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات اللحوم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: عقبة بو�سر للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152860

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كعك  �سكرية،  حلويات  بالنعناع،  حلويات  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة  لوز،  عجينة  با�ستا، 

خل،  �سكر،  قمح،  طحني   ، كركم  ملح،  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة،  رقائق  توابل،  �ساي،  الوفل، 

معكرونة، خردل، جوز الطيب، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، فلفل توابل، اأرز، زعفران توابل، 

�سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  توابل،  �سل�سات 

دقيق �سوفان، �سل�سات طماطم، ب�سكويت رقيق ه�س، ك�سرتد، مو�سلي حلوى م�سنوعة من 

احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، �سل�سة �سويا، �ساي مثلج.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء النهار العاملية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154149

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء والزجاج وم�سحوبات الأملونيوم والأقفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوثوق العاملية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154191

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة عطور ، عطور.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سروح العالية لالأعمال التجارية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150130
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري امل�ساحات االإعالنية، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات 
املخابز، حتديث مواد الدعاية واالإعالن، تنظيم املعار�ض لغايات جتارية اأو دعائية، ترويج 
مناذج  اإعداد  خدمات  العينات،  توزيع  للبيع،  منا�سب  تاأجري  ت�سويق،  لالآخرين،  املبيعات 
الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات، عر�ض �سلع على و�سائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة، 
معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، خدمات الت�سويق 
خدمات  التناف�سية،  اال�ستخبارات  خدمات  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  الهاتف،  عرب 
اأو االإعالنية،  اال�ستخبارات ال�سوقية، توفـري ت�سنيفات امل�ستخدمني لالأغرا�ض التجارية 
والت�سدير،  اال�سترياد  وكاالت  خدمات  ت�سويقية،  اأو  جتارية  الأغرا�ض  امل�ستهلك  تنميط 
خدمات وكاالت املعلومات التجارية، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، عر�ض ال�سلع، امل�ساعدة 
فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، درا�سات ال�سوق، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن، 
ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  الت�سويق،  اأبحاث  الهدايا،  لوائح  ت�سجيل  خدمات 
واخلدمات وبائعيها، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني، 
االإعالن بالراديو، اأبحاث االأعمال، الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون، ا�ست�سارات االأعمال 
والدعاية  االإعالن  الربيدي،  بالطلب  واالإعالن  الدعاية  الراأي،  ا�ستطالعات  املهنية، 
املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، التنبوؤات االقت�سادية، الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل 

رعاية االأحداث الريا�سية، الت�سويق اال�ستهدافـي، االإعالن فـي الهواء الطلق.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبين�ض اأي بي ليميتد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2471 ري�سكوورك، 03 الطابق 24، برج ال�سلع، مربعة �سوق اأبوظبي 

العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2021/11/16

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150992
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارات،  تثمني  االإ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكاالت  خدمات  ال�سم�سرة،  العقارات،  تاأجري 
العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والعقارات،  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني  املايل،  التقييم 
حت�سيل  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  مكاتب  بالتق�سيط،  البيع  متويل،  ال�سقق،  تاأجري 

االإيجارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�ض بي ئي هوتيل لي�سين�سينج، ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 131 �سربينــــج �سرتيـــــت، فــــورث فلــــور، نيويـــــورك 10012، الواليـــــات 
املتحـــدة االأمريكيـــة

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/12/14
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150993
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل،التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، 
خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات،تاأجري اأماكن االإقامة 
املوؤقتة، خدمات النزل، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات الفنادق، خدمات دور احل�سانة 
النهارية، خدمات املطاعم، حجز النزل، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 
اأماكن  املتنقلة، حجز  املباين  تاأجري  البارات،  الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات  تقدمي 
وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  املوتيالت،تاأجري  ال�سغرية  الفنادق  خدمات  املوؤقتة،  االإقامة 
خدمات  الطبخ،  اأجهزة  تاأجري  االجتماعات،  غرف  تاأجري  الزجاجية،  واالأواين  املوائد 
مطاعم  واملغادرة،خدمات  الو�سول  حاالت  اإدارة  املوؤقتة  االإقامة  اأماكن  فـي  اال�ستقبال 
بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  معلومات  و�سوبا،  اأودون  معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو، 
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الوجبات، خدمات الطهاة ال�سخ�سية )اإعداد اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي 
الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�ض بي ئي هوتيل لي�سين�سينج، ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 131 �سربينــــج �سرتيـــــت، فــــورث فلــــور، نيويـــــورك 12010، الواليـــــات 
املتحـــدة االأمريكيـــة

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/12/14
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151825
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي،  الت�سوير  الت�سوير احلراري، منا�سب الأجهزة  كامريات فـيديو، كامريات 
واالأدوات  لالأجهزة  خ�سي�سا  م�سنوعة  �سناديق  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات 
القوائم  ثالثية  منا�سب  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  كهربائية،  بطاريات،  الفوتوغرافـية، 
الواقع  �سماعات  عد�سات،  اأغطية  ب�سرية،  عد�سات  ال�سيلفـي،  ل�سور  عد�سات  للكامريات، 
االفرتا�سي، حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�سا�سة مل�ض، دعامات للت�سوير الذاتي اأحادية 
للت�سوير  �سا�سات  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  الكامريا  اال�ستعمال، م�سراع  االأرجل ويدوية 

الفوتوغرافـي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرا�سي فـيجون اأنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حجرة 1101، 1102،1103، الدور احلادي ع�سر، مبني 2، جينليتوجن 
فـينان�سال �سينرت، 1100 اأك�سينجيا رود، هيواجن كومينتي، اأك�سينان 

�سرتيت، باوان دي�سرتيك، �سنت�سن، جواجندوجن، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/13

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152967
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفازات للوقاية من احلوادث، خوذ واقية، اأجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�سخ�سي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: برايتون - بي�ست اإنرتنا�سيونال، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،90805 كاليفورنيا  بيت�ض،  لوجن  اأفـينيو،  اأبي�سوب   5855 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/24
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152970
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�ض القدم، �سنادل ا�ستحمام، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية ن�سفـية، اأحذية ذات اأربطة، 
اأحزمة مالب�ض، جوارب ق�سرية، فرعات االأحذية، قطع حديدية لالأحذية، اأحذية اأو �سنادل 
من ن�سيج احللفاء، اأحذية لكرة القدم، اأخفاف مطاطية، اأحذية للريا�سة البدنية، اأحذية 
القدم،  للبا�ض  نعال  لالأحذية،  �سيور  لالأحذية،  كعوب  �سنادل،  خ�سبية،  اأحذية  لل�ساطئ، 
للريا�سة،  طويلة  �ساق  ذات  اأحذية  القدم،  كرة  الأحذية  ر�سائع  للريا�سة،  اأحذية  اأحذية، 

اأحذية تزلج، مالب�ض جلدية، اأحزمة للنقود مالب�ض، مالب�ض من جلد مقلد.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلمي�ض للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/24

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152971
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهاتف  اأ�سرطة  كهربائية،  عك�سية  مقومات  كهربائية،  مرحالت  كهربائية،  مالم�سات 
اخلليوي، اأغ�سية واقية خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب، اأغلفة الأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية 
خاليا  مفاتيح  كهربائية،  مفاتيح  الذكية،  للهواتف  خم�س�سة  واقية  اأغ�سية  الرقمية، 
بعد،  عن  لالت�سال  اإر�سال  معدات  مقايي�ض،  الكهربائية،  الدارات  قطع  مفاتيح  كهرباء، 
اإلكرتونية قابلة للتحميل، حمطات بطاقة ائتمان )اأجهزة تتفاعل مع بطاقات  حمافظ 
كهربائية،  مقاومات  قيا�ض،  اأدوات  م�سجالت  اإلكرتونية،  مالية  حتويالت  الإجراء  الدفع 
معدات حتديد م�سدر ال�سوت، م�سجالت فـيديو، م�سفرات مغناطي�سية، معاجلات بيانات 
برامج  �سغري،  حا�سوب  �سكل  فـي  مفكرة  احلا�سوب،  الأجهزة  االأقرا�ض  م�سغالت  �سغرية، 
األعاب حا�سوب، م�سغالت و�سائط حممولة، اأكمام للحوا�سب املحمولة، األواح �سم�سية الإنتاج 
للحوا�سيب  اأغلفة  ت�سفـري،  اأجهزة  اأمنية  م�سكوكات  الذكية،  للهواتف  اأغلفة  الكهرباء، 
اللوحية، اإن�سان اآيل ذو موا�سفات ب�سرية وذكاء ا�سطناعي، مقاب�ض كهربائية، م�ستقبالت 
تخزين  و�سائط  مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  كهربائية،  نواقل،  وب�سرية،  �سمعية 
للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  اإلكرتونية،  ترانز�ستورات  ب�سرية،  بيانات 
هواتف خلوية، نظم اإلكرتونية خا�سة باالأبواب املتداخلة االإقفال للتحكم فـي النفاذ، برامج 
حا�سوب م�سجلة، برجميات حا�سوب م�سجلة، برامج مراقبة برامج حا�سوب، برامج حا�سوب 
برجميات قابلة للتنزيل، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، بطاريات 
لت�سغيل  م�سجلة  برامج  �سم�سية،  بطاريات  كهربائية،  بطاريات،  غلفانية،  بطاريات  انود، 
احلا�سوب، بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية، بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح، م�سفرة، 
برجميات الألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل، موا�سري اأ�سالك كهربائية، مو�سالت كهرباء، 
مكربات �سوت، موؤ�سرات الفقد الكهربائي، موؤ�سرات الكمية، مو�سالت اأ�سالك كهربائية، 
ميكروفونات هواتف، موؤ�سرات درجة احلرارة، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، نظارات ذكية، 
من�ساآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�سناعية، اأجهزة اإر�سال ا�سارات اإلكرتونية، 
اأجهزة اختبار لي�ست لغايات طبية، اأجهزة ات�سال داخلي، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، 
حتميل نغمات للهواتف النقالة، حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، مهايئات 
كهربائية، من�سات مالئمة للكمبيوتر املحمول، هواتف فـيديو، هواتف حممولة، هواتف 
احلا�سوب،  بينية الأجهزة  اأجهزة  بعد،  اأجهزة حتكم عن  ذكية، هوائيات،  ال�سلكية، هواتف 
الهواء،  اأجهزة حتليل  �سمعية،  واجهات  املودم، وحدات معاجلة مركزية معاجلات،  اأجهزة 
طبية،  لغايات  لي�ست  ت�سخي�ض  اأجهزة  الزمن،  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت،  ت�سجيل  اأجهزة 
اأجهزة ت�سغيل اأقرا�ض فـيديو رقمية، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية، اأجهزة تعليمية، اأجهزة 
ت�سغيل االأقرا�ض املدجمة، حامالت لت�سجيل ال�سوت، حقائب مكيفة للحوا�سب املحمولة، 
اأجهزة  كهربائية،  تنظيم  اأجهزة  النحيف،  الزبون  حوا�سيب  الذكية،  للهواتف  حافظات 
مراقبة، الأغرا�ض غري طبية، اأجهزة ليزر لي�ست لغايات طبية، اأجهزة لالأقمار �سناعية، 
الدارات  اأقفال  اأدوات  ارتداوؤها،  ميكن  حوا�سيب  لوحية،  حوا�سيب  حممولة،  حوا�سيب 
الكهربائية، اأجهزة واأدوات م�ساحة، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة واأدوات ب�سرية، اأجهزة 
حا�سوب، اأجهزة واأدوات للعلوم الفـيزيائية، اأجهزة هاتف، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ن�سخ 
�سا�سات  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  مو�سالت،  �سبه  االأعماق،  �سرب  واآالت  اأجهزة  ال�سوت، 
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عر�ض اأجزاء حا�سوب، �سا�سات فـيديو، اأجهزة نداء ال�سلكي، �سرائح جينات، �سواقة فال�ض 
USB، �سا�سات لعر�ض الفـيديو ميكن ارتداوؤها، دارات مطبوعة، اأجهزة قيا�ض، اأجهزة �سحن 
البطاريات، اأجهزة عالية الرتدد، اأجهزة راديو، اأجهزة عر�ض، دارات متكاملة، خوامت ذكية، 
اأجهزة كهربائية مانعة للت�سوي�ض، اأجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي، دواليب توزيع 
كهربائية، رجل اآيل للمختربات، رجل اآيل الأغرا�ض التعليم، رجل اآيل للمراقبة الأغرا�ض 
اأمنية، �سماعات هواتف، رقائق دارات متكاملة، رقاقات �سرائح �سيليكونية، للدوائر املتكاملة، 
�ساعات ذكية، رقاقة  واالإر�سال،  اال�ستقبال  اأجهزة  الراأ�ض،  �سماعات  األياف ب�سرية،  كبالت 
ر�سومات  الرقمية،  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  اأجهزة  االفرتا�سي،  الواقع  �سماعات  بيولوجية، 
قابلة للتحميل للهواتف النقالة، روبوتات التواجد عن بعد )ا�ستخدام تكنولوجيا الواقع 
االأحداث  فـي  الوا�سحة  للم�ساركة  اأو  االآالت  فـي  بعد  عن  للتحكم  وخا�سة  االفرتا�سي 
البعيدة(، ا�سطوانات الفونوغراف، كوا�سف، اأدوات قيا�ض كهربائية، كبالت كهربائية، اأدوات 
ر�سم هند�سي، اأدوات قيا�ض، اأدوات ر�سد، لبادات الفاأرة، الفتات رقمية، �سناديق بطاريات، 
اأ�سالك  كهربائية،  �سناديق مفاتيح  كهربائية،  فرعية  �سناديق  كهربائية،  توزيع  �سناديق 
كهربائية، اأ�سالك مغناطي�سية، �سور جم�سمة، اأ�سالك هواتف، طرفـيات تو�سيل كهربائية، 
اأقرا�ض  اأقرا�ض مدجمة �سمعية - ب�سرية،  اأقرا�ض مرنة،  اأقرا�ض مغناطي�سية،  عدادات، 
مدجمة لذاكرة القراءة فقط، اأقالماإلكرتونية وحدات عر�ض ب�سري، فاأرة اأدوات طرفـية 
يدوية  غري  اأطقم  احلا�سوب،  اأجهزة  مع  ت�ستخدم  طابعات  ب�سرية،  اأقرا�ض  للحا�سوب، 
للهواتف، عتاد احلا�سوب، ال�سناديق ال�سوداء م�سجل البيانات، اآالت حا�سبة، لوحات توزيع 
كهربائية، اأجهزة ذاكرات حا�سوب، قارنات معدات معاجلة البيانات، قارئات معدات معاجلة 
بيانات، لوحات اإعالنات اإلكرتونية، لوحات الدوائر املطبوعة، اأجهزة ات�ساالت على �سكل 
جموهرات، قفازات البيانات )جهاز يرتدى مثل القفازات ، ي�سمح بالتالعب اليدوي لل�سور 
الكهربائي،  التيار  مبدالت  كهربائية،  حموالت  جمع،  ماكينات  االفرتا�سي(،  الواقع  فـي 
لوحات مفاتيح كهربائية، حموالت كهربائية، حمددات قيا�ض، جمموعات مهاتفة ال�سلكية، 
مر�سالت لالت�سال عن بعد، لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب، ما�سحات معدات معاجلة 

بيانات، حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�سا�سة مل�ض.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريا�ض،   ،12382 النخيل  حي  ان-01،  اأي  مبنى  الثاين، 

اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/24

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

)رقم االأولوية: UK00003686594 - تاريخ االأولوية: 2021/8/26 -  حــــــق الأولويــــــــــة: 

) GB :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152972

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحمالت  اأك�ساك  بناء  للمباين،  اخلارجية  ال�سطوح  تنظيف  الداخل،  من  املباين  تنظيف 

اإعادة تعبئة خراطي�ض احلرب اجلاف، خدمات  ال�سيارات، خدمات  عر�ض، تغيري بطاريات 

اإزالة  املباين،  اإن�ساء  على  االإ�سراف  االإن�ساء،  احلرب،  خراطي�ض  تعبئة  اإعادة  الكهربائيني، 

اإعادة  التالفة جزئيا،  اأو  املعطلة  املحركات  بناء  اإعادة  الكهربائية،  االأجهزة  فـي  الت�سوي�ض 

املركبات  �سحن  االأر�ض،  التمديدات حتت  جزئيا، خدمة  التالفة  اأو  املعطلة  املاكينات  بناء 

اإن�ساء  امل�ستودعات،  واإ�سالح  اإن�ساء  اخلليوي،  الهاتف  بطارية  �سحن  خدمات  الكهربائية، 

تركيب  الكهربائية،  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب  اإن�سائية،  ا�ست�سارات  املوانئ،  اإن�ساء  امل�سانع، 

املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  املباين،  املكتبية، عزل  واملعدات  االآالت  واإ�سالح  و�سيانة 

االآلية، تركيب واإ�سالح التلفونات، معلومات عن االإن�ساء، معلومات عن االإ�سالح، تركيب 

و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، اإ�سالح اأ�سالك الطاقة، مد الكابالت.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11141 الريا�ض،   ،21238 النخيل  حي  ان-10،  اأي  مبنى  الثاين، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/24

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

)رقم االأولوية: UK00003686594 - تاريخ االأولوية: 2021/8/26 -  حــــــق الأولويــــــــــة: 

) GB :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152973
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب، نقل الربيد االإلكرتوين، معلومات حول االت�ساالت، 
خدمات النداء االآيل عرب الراديو اأو التلفون اأو و�سائل االت�سال االإلكرتونية االأخرى، نقل 
امللفات الرقمية، ات�ساالت ال�سلكية، نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب، اإر�سال الر�سائل، 
االت�ساالت التلفونية، االت�ساالت بالتلفون اخللوي، االت�ساالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية، 
االت�ساالت عرب �سبكات االألياف الب�سرية، نقل دبليو)ملف �سوتي رقمي مت توفـريه على 
االإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر اأو م�سغل و�سائط حممول ، ومتوفر عادة كم�سل�سل(، 
االإر�سال  اأو  البث  التلفونات،  تاأجري  املودم،  اأجهزة  تاأجري  الر�سائل،  اإر�سال  اأجهزة  تاأجري 
عرب االأقمار ال�سناعية، االجتماعات عن بعد، تاأجري الدخول اإلى �سبكات حا�سوبية عاملية، 
الن�سرات  لوحات  خدمات  االت�سال،  معدات  تاأجري  التلفونات،  خدمات  الال�سلكي،  البث 
االإلكرتونية خدمات ات�ساالت، توفـري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوبية دولية، توجيه 
وربط االت�ساالت، توفـري اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية، توفـري الربط 
البيانات  بالفـيديو، تدفق  املوؤمترات  ال�سوتي، خدمات  بقاعدة معلومات، خدمات الربيد 

املتوا�سل عرب االإنرتنت، تاأجري الهواتف الذكية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11141 الريا�ض،   ،21238 النخيل  حي  ان-10،  اأي  مبنى  الثاين، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/24

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

)رقم االأولوية: UK00003686594 - تاريخ االأولوية: 2021/8/26 -  حــــــق الأولويــــــــــة: 

) GB :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152975
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهند�سة،  التقينة،  امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  ال�سناعي،  الت�سميم  التكنولوجيو،  االأبحاث 
جمال  فـي  التدقيق  لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  امليكانيكية،  االأبحاث 
الطاقة، الربجميات كخدمات SaaS، اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، 
ن�سخ احتياطية للبيانات خارج املوقع، احلو�سبة ال�سحابية، اال�ست�سارات فـي جمال االأمن 
فـي  اأبحاث   ،PaaS املعلومات كخدمات  تكنولوجيا  من�سات  التقنية،  ال�سياغة  املعلوماتي، 
جمال ت�سييد االأبنية، اأبحاث فـي جمال تقنيات االت�ساالت عن بعد، ن�سخ برامج احلا�سوب، 
تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، حتديث برامج حا�سوب، تاأجري برامج حا�سوب، 
اإلكرتوين ل�سالح  اإن�ساء وت�سميم فهر�ض للمعلومات على موقع  تاأجري خادمات ال�سبكة، 
الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات، حتليل اأنظمة حا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط 
مادية اإلى اإلكرتونية، حتميل برامج حا�سوبية، حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف 
اأنظمة  ت�سميم  �سناعي،  ت�سميم  ت�سميم  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  املادي،  التحويل 
الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  تطوير  للبيانات،  اإلكرتوين  تخزين  حا�سوب، 
تفعيل مواقع االإنرتنت، متثيل الرقمي للوثائق م�سح، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر، 
التكنولوجيا  عن  معلومات  توفـري  االإنرتنت،  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات 
االإنرتنت، جهات خارجية موردة للخدمات فـي  والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع 
جمال تكنولوجيا املعلومات، اأبحاث فـي جمال الفـيزياء، خدمات الوقاية من الفـريو�سات 
جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  احلا�سوبية، 
والال�سلكية،  ال�سلكية  االت�ساالت  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  احلا�سوب،  تكنولوجيا 
اأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  االإنرتنت،  على  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات 
البيانات، خدمات ت�سفـري البيانات، ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب، ا�ست�سارات فـي الربجميات 
التكنولوجيا  با�ستخدام  امل�ستخدم  م�سادقة  خدمات  علمي،  خمترب  خدمات  احلا�سوبية، 
ا�ست�سارات فـي جمال  االإن�ساء،  ر�سم ت�ساميم وخمططات  االإلكرتونية،  التجارة  ملعامالت 
مراقبة  حا�سوب،  برامج  �سيانة  اجلودة،  مراقبة  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم 
للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  اخلدوم،  ا�ست�سافة  بعد،  عن  بالتداول  احلا�سوب  اأنظمة 
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عن االأعطال، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن نفاذ اأو اخرتاق للبيانات بدون ت�سريح، 
خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول واحد.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11141 الريا�ض،   ،21238 النخيل  حي  ان-10،  اأي  مبنى  الثاين، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/24

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

)رقم االأولوية: UK00003686594 - تاريخ االأولوية: 2021/8/26 -  حــــــق الأولويــــــــــة: 

) GB :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152979
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 
اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: توبيلو هوين هو�سبيتاليتي كوربوبي�سن

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،28806 �سي  اأن  اأ�سفـيل،   ،290 �سويت  بوليفار،  ريدجفـيلد   1200 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/24

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152980
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جبنة، �سمك غري حي، بي�ض، منتجات غذائية من ال�سمك، �سمك حمفوظ، دقيق �سمك 
حمفوظة،  خ�سراوات  بي�ض،  زالل  كم�سي،  خممرة  خ�سار  اأطعمة  الب�سري،  لال�ستهالك 
حية،  غري  ق�سرية  اأ�سماك  رائب،  لنب  بي�ض،  �سفار  حلوم،  حليب،  مطبوخة،  خ�سراوات 

�سلطات خ�سراوات، حلوم دواجن غري حية، حلوم حمفوظة، جمربي غري حي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: توبيلو هوين هو�سبيتاليتي كوربوبي�سن
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1200 ريــــدجفـيلــــد بوليفــــار، �سويــــت 290، اأ�سفـيـــل، اأن �ســــي 28806، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/24
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153273
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كحول وقود، خماليط وقود متبخرة، �سريي�سني �سمع، وقود، وقود معدين، �سحم �سناعي، 
زيت تزليق، برتول، اثري برتويل، زيت ديزل، جرافـيت تزليق، كريو�سني كاز، �سحم تزليق، 
اإ�سافات غري  قابل لالحرتاق،  زيت  اأو مكرر، وقود حمركات،  نفثا، برتول خام  مزلقات، 
اإيثانول وقود،  كيميائية لوقود املحركات، زيت �سناعي، غاز م�سلد وقود، زيت حمركات، 

بنزين، وقود الكتلة البيولوجية، وقود البنزين، وقود الزايلني.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�ض كيه نتورك�ض كو، اإل تي دي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 795، جيونغ�ســـــو-دايــــرو، جانغـــان-غــــو، �سوون-�سي، جيونغجي-دو، 
جمهورية كوريا 

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/7
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153388
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للنوافذ، لوحات عر�ض، خمدات،  البال�ستيك، لوازم غري معدنية  اأو  الفتات من اخل�سب 
ادراج، خزانات طعام، خزانات عر�ض  امللفات، خزانات خ�سبية، خزانات ذات  خزانات حفظ 
غري  دعائم  �سالمل،  معدين  غري  درج  خيزران،  باأقفال،  خزائن  مالب�ض،  خزانات  اأثاث، 
للحيوانات  بيوت  طاوالت،  اأغطية  �سور،  اإطارات  اأ�سرة،  اأثاث،  رفوف،  لالأثاث،  معدنية 
االأليفة املنزلية، جدران تق�سيم اأثاث، حوامل الإطارات ال�سور، خزانات، طاوالت، طاوالت 
�سبه  اأو  م�سغول  غري  حوت  عظم  م�سغول،  �سبه  اأو  م�سغول  غري  اللوؤلوؤ  عرق  اأثاث،  ن�سد 
فر�سات،  البيا�سات،  ماعدا  نوم  فرا�ض  م�سغولة،  �سبه  اأو  م�سغولة  غري  قرون  م�سغول، 
مرايا، مزاليج غري معدنية لالأبواب، مقاعد، مقاعد معدنية، مكاتب اأثاث، قطع متحركة 
للديكور، كرا�سي بذراعني، �سدادات براغي، غري معدنية، للقنينات، �ستائر من اخليزران، 

�ستائر من الورق، �سكك لل�ستائر، �سناديق غري معدنية، كنب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة علي زنيد التجارية ذات م�سوؤولية حمدودة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1342، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/10

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153431
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والعات قداحات، فحم انرثا�سايت، حطب الوقود، فحم وقود، �سموع، قوالب فحم، قوالب 
خ�سب، قوالب فحم قابلة لالحرتاق، فحم، وقود، �سمع االإنارة، فحم الكوك، برتول، غاز 

الوقود، غاز النفط، �سرج �سموع، �سموع عطرية، بنزين، وقود البنزين.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفر�ض االأ�سود لتجارة الفحم واحلطب ذ.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 5780، ال�سارقة، االإمارات العربية
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/14
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154079

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سروبات،  لتح�سري  كهروميكانيكية  اآالت  االأغذية،  لتح�سري  الكرتوميكانيكية  اآالت 

اأغذية كهربائية، خالطات كهربائية لغايات منزلية، ع�سارات فواكه كهربائية  معاجلات 

للغايات املنزلية، اآالت املطبخ الكهربائية، غ�ساالت لغ�سل املالب�ض، خفاقات كهربائية لغايات 

منزلية، اآالت واأجهزة تنظيف كهربائية، مطاحن قهوة بخالف التي تدار باليد.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييوو ويننج �ستار �سابلي �سني ماجنمينت كو، ال تي دي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة 1207، رقم 999 ت�سوزاهو نورث رود، ييوو �سيتي، زيوجياجن ، 

ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/4

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154080

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سوك  �سكاكني  للمائدة  اأدوات  ال�سعر،  لتجعيد  مالقط  مق�سات،  اللحى،  �سعر  مق�سات 

اأدوات �سن �سحذ، مكاوي م�ستوية،  باليد، م�سراحات اخل�سار،  ومالعق، عدد يدوية تدار 

اأطقم العناية باأظافر اليدين، عدد ك�سط عدد يدوية.
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با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييوو ويننج �ستار �سابلي �سني ماجنمينت كو، ال تي دي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة 1207، رقم 999 ت�سوزاهو نورث رود، ييوو �سيتي، زيوجياجن ، 

ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/4

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154081

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سيج،  بواخر  القهوة،  ل�سنع  كهربائية  مكنات  اخلبز،  خبز  اآالت  طهي،  ومعدات  اأجهزة 

دفايات جيب،  للت�سخني،  �سم�سية  �سعر جمففات، جممعات  برادات، جمففات  حمم�سات، 

مواقد اأفران، املطبخ.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييوو ويننج �ستار �سابلي �سني ماجنمينت كو، ال تي دي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة 1207، رقم 999 ت�سوزاهو نورث رود، ييوو �سيتي، زيوجياجن ، 

ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/4

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 65986

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأرائك، الأرائك التي ميكن اأن ت�سبح اأ�سرة، مقاعد، مفرو�سات عثمانية، م�ساند للجلو�س، 

طاولت �سغرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ناتوزي اإ�س بي اإيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فيا لزيتيلو، 4770029 �سانتريامو، كويل )بي اإيه( اإيطاليا، اإيطاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2010/12/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سما�س للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 111071

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األف للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2219 ر.ب: 112 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131378

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سغيل و�سيانة حمطات ال�سخ وخطوط الأنابيب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأح�سنة الثالثة للهند�سة واخلدمات التجارية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:111 ر.ب: 590 امل�سفاة، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133977

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأجهزة املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأرا�سي العليا للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب 320 ر.ب: 523 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133978

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح الأجهزة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأرا�سي العليا للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب 320 ر.ب: 523 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149740

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تكافل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151827

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع الإطارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع زيدان الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152873

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيادة خ�سب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153758

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كب�سولت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 

)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل 

للقهوة،  منكهات  جنمي،  يان�سون  يان�سون،  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب  )مطيبات(، 

م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 

بالنعناع، حلويات  امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة 

�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

بهار،  �سكاكر، كري  املخللة، كارميل  الكرب  نبات  تابل، براعم  للقهوة، كعك، قرفة  كبدائل 

م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكولتة، 

الذرة، م�ستح�سرات  ذرة، ف�سار حب  توابل، حلويات، رقائق  تابل،  مرزبانية، كب�س قرنفل 

لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عد 

اخلال�سات الأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، كركم، 

دقيق  البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات 

ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، 

الزيوت العطرية،  اأقرا�س �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف 

لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق 

ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، 

كاكاو  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد 

باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، 

خبز،  حمم�سة،  ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد 

مالتوز �سكر امللت، دب�س للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، 

قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 
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حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجي، فلفل توابل، فلفل، دقيق بطاطا، 

مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، �سو�س حلويات، زعفران توابل، �سل�سات توابل، نكهة 

الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات 

كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، 

معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 

اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات 

�سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها 

القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر 

لالأكل، رقائق منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت 

امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، 

بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم  بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل 

ب�سكويت  مايونيز،  طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم 

رقيق ه�س، ك�سرتد، هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 

امل�سحوقة والفواكه املجففة، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 

لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة 

مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب، لب الذرة، دقيق 

لب الذرة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر 

جممد، مو�س �سوكولتة، املو�س )حلوى( �سكريات، كولي�س )فواكه( �سل�سات، مرق تخليل 

يو�سع فيه اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�س، بذر الكتان لال�ستعمال 

الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري،  ال�ستهالك  لأغرا�س  القمح  بذور  توابل،  املطبخي 

بالربوتني، ق�سدة التارتار لأغرا�س الطهي، اإ�سافات الغلوتني لأغرا�س الطهي، �سل�سلة 

-272-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

�ساي،  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  عجني،  نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة، 

pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك، حلي 

باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي 

كعكات حم�سية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 

ورق  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر 

�سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 

اأ�سا�سها دقيق، �سراب الأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة 

مكونها الأ�سا�سي املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، مكعبات ثلج، بذور 

املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة  خملالت  توابل،  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  معاجلة 

والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة ال�سوداء، 

�سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، �سينبي ب�سكويت الذرة، �سكاكر النعناع 

لإنعا�س النف�س، علكة لإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 

خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 

معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكولتة اأو غريها.، 

كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكولتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 

عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سمات الأعمال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153799

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املاأكولت املتميزة التجارية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حي ال�سالمة، ب 6985، جدة 23524، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154378

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور )بيع العطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإك�سري للعطور وم�ستح�سرات التجميل وللتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154805
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فلفل حلو، حلويات، منكهات للقهوة، قهوة، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، 
�سودا خبازة، �سعري مطحون، مثلجات �ساحلة لالأكل، ب�سكويت، اأقرا�س اأرز، براعم نبات 
الكرب املخللة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، م�سروبات اأ�سا�سها 
القهوة، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، هندباء 

برية بدائل للقهوة، توابل، �سل�سلة املعكرونة، معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املطاحن الرابعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الدمام، طريق امللك عبدالعزيز 7210، 11452، 6847، اململكة العربية 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/10
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154819
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كحول لال�ستخدام ال�سيديل )�سناعة امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لال�ستخدام الب�سري، �سناعة 
املواد الدوائية امل�ستخدمة فـي �سنع الأدوية، وكالء البيع فـي الأدوية، البيع باجلملة لل�سلع 
ال�سيدلنية، البحث والتطوير فـي العلوم الطبية(، م�ستح�سرات �سيدلنية للعناية بالب�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية �سبيماكو الدوائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 20001 الريا�س 11455، 20001، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154823

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد لتجارة اأدوات التجميل والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154830

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات الطهاة ال�سخ�سية اإعداد اأطباق ووجبات 

منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبداعات الواعدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154838

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري منا�سب للبيع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحر املزاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154845

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الوردة الزرقاء الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154847

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، العناية باأظافر اليدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اليمان للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154926

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتن�سيق الزهور والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللوت�س لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155268

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب )املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرا�سم للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155269

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)تاأجري ف�ساتني الأفراح(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حروف الأملا�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155273

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اململكة لال�ستثمار والتمويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155274

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي، ت�سميم الديكور الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأجماد الإبداعية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155277

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأكادمييات للرتبية والتعليم، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه، الرتبية 

البدنية، توفري ت�سهيالت ريا�سية، تنظيم املباريات الريا�سية، تاأجري معدات الريا�سة عدا 

املركبات، تنظيم م�سابقات اجلمال، تاأجري املالعب الريا�سية، خدمات املدرب ال�سخ�سية 

تدريبات اللياقة املدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اليمامة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155278

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الراأفـــــــة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155284

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي الوجبات وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوهوب املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155288

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدر�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوتاد اجلنوب العاملية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155289

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سحن واللوجي�ستيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملي خلدمات ال�سحن واللوج�ستيات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155290

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات،خدمات املطاعم، 

تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة في�سل الدبو�س للتجارة وال�ستثمار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25

-283-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156114

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، خدمات طب الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سرين الأبي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: القرم، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146273

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات 

املطاعم، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بن حربي العاملية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85602
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/2/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1068 فـي 2014/8/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: روائع الق�سبية للتجارة واملقاولت �س.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: روائع الق�سيبة الوطنية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 587 ر.ب: 326, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/23م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 116169
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/12/12م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1235 فـي 2018/3/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املودة املخل�سة للتجارة واملقاولت 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الرداء املوحد ال�ستثمار �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 454 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/5م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126072

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/10/15م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1289 فـي 2019/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة احل�ساد الذهبي للتجارة واملقاولت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة املقاولت ال�ساملة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2046 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/12م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131558

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1321 فـي 2019/12/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة اأكا�سيا التنموية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ال�سيادي العاملية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 56 ر.ب: 120, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 70781

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2012/9/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 970 فـي 2012/4/21م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه ام بي كابيتال اينفي�ستور�س ليمتد 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ايه ام بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأ�سرتالية - التجارة وال�سناعة

دبليو،  ا�س  ان  �سيدين  �سرتيت  بريدج   50 تاور،  كارتري  كي  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

2000، اأ�سرتاليا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأ�سرتاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/7/15م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 33763

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد ، انك 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 4910 كوربوريت �سنرت درايف، �سويت 210 لورن�س، كان�سا�س 

66047، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33764

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33765

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد , انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33766

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33767

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد , انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 

-289-
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33768

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 52057

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/1/12م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 52058

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/1/12م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 52059

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/1/12م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 52060

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/1/12م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 56542

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/1/12م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 56543

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/1/12م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيلي�س �سو�سور�س وورلدوايد, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريتيل براندز اكوزي�سن كومباين ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4910 كوربوريت �سنرت درايف, �سويت 210 لورن�س, كان�سا�س 

66047, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127520

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/12/18م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1311 فـي 2019/9/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ايالن هولدينغز ليميتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإي ال & اأن هولدينغ ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جوبيلي هاو�س, تاون�سيند لين, لندن, يونايتد كينغدوم, اأ, 

دبليو 9 8 تي زد, اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/11م 
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

رقم م
تاريخ �ملهنــة��شـم �ل�شركـة�لعالمة

�لت�شجيل

2011/10/31التجارة وال�سناعةبيت�س اإليكرتونيك�س، ال ال �سي171029

2011/10/31التجارة وال�سناعةبيت�س اإليكرتونيك�س، ال ال �سي271030

2011/10/31التجارة وال�سناعةبيت�س اإليكرتونيك�س، ال ال �سي371031

2011/10/31التجارة وال�سناعةبيت�س اإليكرتونيك�س، ال ال �سي471033

569611
بي اأر اف �سينغابور فوودز 

بيتي ليمتد
2011/8/7التجارة وال�سناعة

669612
بي اأر اف �سينغابور فوودز 

بيتي ليمتد
2011/8/7التجارة وال�سناعة

75748
بريت�س - اأمريكان توباكو 

)براند�س( ليمتد
1991/9/7التجارة وال�سناعة

2011/6/25التجارة وال�سناعةبافالو وايلد وينغز، اإنك868935

2011/6/27التجارة وال�سناعةبافالو وايلد وينغز، اإنك968968

1067884
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

1167885
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

1267886
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

1367887
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

1467888
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ �ملهنــة��شـم �ل�شركـة�لعالمة

�لت�شجيل

1567889
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

1667891
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

1767892
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

1867893
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

1967894
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

2067895
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

2167896
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

2267897
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

2367898
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

2467899
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

2567890
جمريا الدولية �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة
2011/4/24التجارة وال�سناعة

2011/10/16التجارة وال�سناعةماريوت ورلدوايد كوربوري�سن2670709

2011/10/16التجارة وال�سناعةماريوت ورلدوايد كوربوري�سن2770710

2011/10/16التجارة وال�سناعةماريوت ورلدوايد كوربوري�سن2870711
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رقم م
تاريخ �ملهنــة��شـم �ل�شركـة�لعالمة

�لت�شجيل

2011/10/16التجارة وال�سناعةماريوت ورلدوايد كوربوري�سن2970712

2001/5/5التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ. جي3025447

2001/8/19التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ. جي3126178

2011/8/3التجارة وال�سناعةنوفارت�س ايه جي3269576

2001/7/31التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ. جي3326052

2011/7/17التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ. جي3469361

2001/10/21التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ. جي3526586

2001/10/21التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ. جي3626588

2001/10/21التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ. جي3726589

2011/8/27التجارة وال�سناعةنوفارتيز اإ. جي3869969

2011/9/24التجارة وال�سناعةنوفارت�س اي جي3970372

2011/9/24التجارة وال�سناعةنوفارت�س اي جي4070373

2011/9/24التجارة وال�سناعةنوفارت�س اي جي4170375

2011/9/24التجارة وال�سناعةنوفارت�س اي جي4270376

2011/9/24التجارة وال�سناعةنوفارت�س اي جي4370378

2011/10/16التجارة وال�سناعةنوفارت�س اي جي4470708

2011/10/16التجارة وال�سناعةنوفارت�س اي جي4526641

1991/8/13التجارة وال�سناعةري�سريفي�س )نو.3( ليمتد465933

4770416
ذا ريتز - كارلتون هوتيل 

كومباين ال ال �سي
2011/9/26التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـةالعالمة

2005/1/16التجارة وال�شناعةفايرب�شبار كوربوري�شن127190

2005/1/16التجارة وال�شناعةفايرب�شبار كوربوري�شن227191

2006/2/8التجارة وال�شناعةاوغ�شت �شتورك كي جاي328366

2005/7/9التجارة وال�شناعةاوغ�شت �شتورك كي جاي428367

2005/7/2التجارة وال�شناعةاوغ�شت �شتورك كي جاي528368

2000/9/9التجارة وال�شناعةدويت�ش لوفتهانزا اكتنجزل�شافت67064

2001/7/22التجارة وال�شناعةدويت�ش لوفتهانزا اكتنجزل�شافت77065

2000/9/9التجارة وال�شناعةدويت�ش لوفتهانزا اكتنجزل�شافت87066

2001/7/29التجارة وال�شناعةدويت�ش لوفتهانزا اكتنجزل�شافت97067

2001/2/21التجارة وال�شناعةبري�شتول - مايرز �شكويب كومبني107216

2005/6/29التجارة وال�شناعةتايتان كومباين ليميتيد1129050

2013/6/8التجارة وال�شناعةكري�شتيان ديور كوتور1274683

2013/6/8التجارة وال�شناعةكري�شتيان ديور كوتور1374684

2013/6/8التجارة وال�شناعةكري�شتيان ديور كوتور1474685

1529224
اي دي فرينيت�شر

 فران�شايزنغ ايه ا�ش
2009/8/4التجارة وال�شناعة

2005/6/29التجارة وال�شناعةلوريـــــــــال1629500
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـةالعالمة

2005/10/29التجارة وال�شناعةلوريـــــــــال1729396

2000/9/9التجارة وال�شناعةلوريـــــــــال187532

2013/10/31التجارة وال�شناعةلوريـــــــــال1975676

2000/9/9التجارة وال�شناعةكاى - �شوي�ش انك207357

2005/3/19التجارة وال�شناعةهوخفالد فودز جي ام بي ات�ش2128380

2005/7/5التجارة وال�شناعةالندويك توباكو ا�ش .ايه2228585

2005/6/29التجارة وال�شناعةايف �شان لوران بارفيومز2329254

2001/9/16التجارة وال�شناعةذا بولو / لورين كومباين ال.بي247419

2003/1/29التجارة وال�شناعةلوريـــــــــال257473

2013/6/8التجارة وال�شناعةهنكل ايه جي & كو. كي جي ايه ايه2675354

2013/6/8التجارة وال�شناعةهنكل ايه جي & كو. كي جي ايه ايه2775355

2004/12/20التجارة وال�شناعةنينا�ش اآي بي2828127

2005/3/21التجارة وال�شناعةنينا�ش اآي بي2928128

2005/6/19التجارة وال�شناعةمللينيوم فارما �شيوتيكالز ، انك3029185

2013/11/3التجارة وال�شناعةذا غالد بروداكت�ش كومبني3177586

2013/11/3التجارة وال�شناعةذا غالد بروداكت�ش كومبني3277584

2013/11/3التجارة وال�شناعةذا غالد بروداكت�ش كومبني3377585

1995/12/2التجارة وال�شناعة�شوينا اآر . بروبرتيز ا�ش ايه343215
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـةالعالمة

3528778
بار�شيلو كوربوري�شن 
امربي�شاريال . ا�ش .اأ

2005/3/19التجارة وال�شناعة

2014/2/17التجارة وال�شناعةهانت كون�شوليدت، انك3676528

2014/2/17التجارة وال�شناعةهانت كون�شوليدت، انك3776527

2013/8/20التجارة وال�شناعةهانت كون�شوليدت، انك3876526

2013/8/9التجارة وال�شناعةهانت كون�شوليدت، انك3976525

2013/8/20التجارة وال�شناعةهانت كون�شوليدت، انك4076524

2014/10/19التجارة وال�شناعة�شركة نزيه التجارية ذ.م.م4182052

2001/7/2التجارة وال�شناعةهارد روك ليمتد427244

2001/7/2التجارة وال�شناعةهارد روك ليمتد437243

2014/6/5التجارة وال�شناعة�شركة �شبحي جربي واأوالده4472579

4582288
غروبو بيمبو،

 ا�ش.ايه. بي دي اي �شي.فـي
2018/11/30التجارة وال�شناعة

2001/1/22التجارة وال�شناعةتاكو بيل كورب467408

4730395
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا 

)تويوتا موتور كوربوري�شن (
2005/9/21التجارة وال�شناعة

2001/1/22التجارة وال�شناعةتاكو بيل كورب487405
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

ا�ستــــدراك
�أنه قد وقع خطـــاأ مــــادي عنـد ن�شر  �إلى  تنوه وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وترويج �ال�شتثمار 
بيانــــات �نتقال ملكيــــة �لعالمــــات �لتجاريـــــة �أرقــــام )104326، 104327، 104328، 130968(، 
�ملن�شـــــورة فـي �جلريــــــدة �لر�شميـــــة �لعـــدد )1455(، �ل�شـادر بتاريــــــخ 23 حمـــرم 1444هـ، �ملو�فــــق 

21 �أغ�شطــــ�س 2022م، �إذ وردت كاالآتــــي:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 103426
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/11/2م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1350 فـي 2020/7/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيليفر بي �إل �شي
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �إيكاتري� غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ويينا 455، 3013 �إيه �إل روترد�م ، هولند�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولند�
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/4/25م
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 104326
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/11/2م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1350 فـي 2020/7/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيليفر بي �إل �شي
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �إيكاتري� غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ويينا 455، 3013 �إيه �إل روترد�م ، هولند�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولند�
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/4/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 103427

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1366 فـي 2020/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيليفر بي �إل �شي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �إيكاتري� غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - �لتجارة و�ل�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ويينا 455، 3013 �إيه �إل روترد�م ، هولند�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولند�

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/4/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 104327

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1366 فـي 2020/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيليفر بي �إل �شي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �إيكاتري� غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - �لتجارة و�ل�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ويينا 455، 3013 �إيه �إل روترد�م ، هولند�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولند�

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/4/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 103428

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1366 فـي 2020/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيليفر بي �إل �شي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �إيكاتري� غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - �لتجارة و�ل�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ويينا 455، 3013 �إيه �إل روترد�م ، هولند�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولند�

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/4/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 104328

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1366 فـي 2020/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيليفر بي �إل �شي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �إيكاتري� غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - �لتجارة و�ل�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ويينا 455، 3013 �إيه �إل روترد�م ، هولند�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولند�

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/4/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 103968
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/8م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1179 فـي 2017/1/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيليفر بي �إل �شي
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �إيكاتري� غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ويينا 455، 3013 �إيه �إل روترد�م ، هولند�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولند�
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/4/25م
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 130968
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/8م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1179 فـي 2017/1/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيليفر بي �إل �شي
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �إيكاتري� غروب �أي بي هولدينغز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ويينا 455، 3013 �إيه �إل روترد�م ، هولند�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولند�
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/4/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/4م 

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج اال�ستثمــار
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 الأمانـة العامـة ملجلـ�س املناق�صـات
اإعـــالن

تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صات �ملذكورة �أدناه:

رقم 
املناق�صة

ا�صم املناق�صة

ال�صركات 

التي يحـق

لهـا ال�صرتاك

قيمة امل�صتند
اآخر موعد 

لتوزيع 
امل�صتندات

موعد تقدمي 
العطاءات

2022/33
�إن�صاء �زدو�جيـة طريق 
�لأن�صـــب - �جلفنيـــن

�ل�صركــــات �ملتخ�ص�صـــــة 
فـي مقـاولت �لطرق 
�لرئي�صية و�ل�صو�رع 

و�صـــق �لطــرق �لرت�بيـــة 
و�لت�صوية �مل�صجلة لدى 
�لأمانة �لعامة ملجلـ�س 
�ملناق�صـات بالدرجــــة 

�ملمتـــازة

)=/1500 ر.ع(
�ألف وخم�صمائـــــة 

ريــــال عمانـــــــي
2022/9/292022/11/7

2022/34

ت�صغيـل و�صيانــة �ملعــد�ت 
�لكهربائية و�مليكانيكيـــة 

و�ل�صيانـــــة �ملدنيـــة 
بجامعة �ل�صلطان 

قابو�س للفرتة 
 )2024 - 2023(

�ل�صركـــات �ملتخ�ص�صـــة فـي 
ت�صغيل و�صيانــة �لأعمــال  
�لكهروميكانيكة �مل�صجلـــــة 

لـدى �لأمانة �لعامة ملجل�س 
�ملناق�صات بالدرجة �ملمتازة

)=/900 ر.ع(
ت�صعمائــة 

ريــــال عمانـــــــي
2022/9/252022/10/20

2022/35

�أعمال تطوير
 �صــــــارع �ملـــــــــــوج

 و�صــارع 18 نوفمبـــــر 
 "�ملرحلــة �لأولــى" 

�ل�صركـــات �ملتخ�ص�صـــــة فـي 
مقـاولت �لطرق �لرئي�صية 
و�ل�صو�رع �مل�صجلـــــة لـــدى 
�لأمانــة �لعــــامة ملجل�س 

�ملناق�صات بالدرجة �ملمتازة

)1225/100ر.ع(
�ألـــف ومائتـــــــان 

وخم�صــة وع�صـرون  
ريـــــال عمانيــــــا 
ومائـــــة بي�صـــــــة

2022/9/252022/10/24
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ميكـن �حل�صــول علـى م�صتنـد�ت �ل�صروط و�ملو��صفــات عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع 

باجلدول  �ملذكور  �لتاريخ  حتى   )https://etendering.tenderboard.gov.om( �لإلكرتوين 

�أعـاله، على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.

علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـي �صــورة �صمــان م�صرفـي 

�أو �صيك م�صدق عليه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �صلطنة عمان ل يقل عن )1%( من قيمة 

�لعطاء معنونا با�صم �صعادة �لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )90( يوما 

من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، 

على �أن يتم �إرفاق �ل�صمان �مل�صرفـي �أو �ل�صيك �مل�صدق عليه مع �لعر�س �ملقدم من �ل�صركة 

فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.

يجــب تقدمي �لعطــاء�ت عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبـل 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�أكبــر  �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى  �ملوؤ�ص�صــات  �أو  �صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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اإعـــالن
تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة  �أدناه:

رقم 
ا�صـــــم املناق�صــةاملناق�صة

ال�صركات 
التي يحـق

لهـا ال�صرتاك
قيمة امل�صتند

اآخر موعد 
لتوزيع 

امل�صتندات

موعد تقدمي 
العطاءات

2022/3٦
"دولية"

�إن�صــاء جممع عمان 
�لثقافـي ومبنى هيئة 
�لوثائق و�ملحفوظات 

�لوطنية 

�ل�صركات �لعاملية 
و�ل�صركات �ملحليــة 

�ملتخ�ص�صة فـي مقــاولت 
�ملبانـــي  �مل�صجلـــــة لـــدى 

�لأمانــة �لعــامــة ملجلــــــ�س 
�ملناق�صات بالدرجة 

�ملمتازة 

)=/1500 ر.ع(
�ألف وخم�صمائة 
2022/10/٦2022/11/21ريــــال عمانـــــــي

�ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  و�ملو��صفــات  �ل�صروط  م�صتنـد�ت  علـى  �حل�صــول  ميكـن 
�لإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى �لتاريخ �ملذكور باجلدول �أعـاله، 

على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.

علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــــــــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـي �صـــــورة �صمـــــان م�صرفـــــي 
�أو �صيك م�صدق عليــه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �صلطنة عمان ل يقل عن )1%( مــــن قيمـــة 
�لعطــــاء معنونـــا با�صـــم �صعادة �لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملــدة )180( يومــا 
من تاريــخ تقدمي �لعطـــاء�ت وكـــل عطــــاء ل ي�صتوفــــي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيـــه، 
علـــى �أن يتم �إرفاق �ل�صمان �مل�صرفـي �أو �ل�صيك �مل�صدق عليه مــع �لعــر�س �ملـــقدم مـــن �ل�صركــــة 

فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.

�أعاله قبـل  �ملذكور  �لإلكرتوين  �ملوقع  �إ�صناد على  �لعطــاء�ت عن طريق خدمة  يجــب تقدمي 
�ل�صاعــــــة �لعا�صـــرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطـــاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات �أو �ملوؤ�ص�صــات �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى �أكبــر ن�صبة 
تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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جابر بن حمود بن مرهون العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنان الوطنية �ش.م.م 
يعلن جابر بن حمود بن مرهون العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنان الوطنية �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�شركــاء  وفـقا التفاق  بالرقـم ١٧٥٥٦٣٣,  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجلــة 
٢٠٢٢/٧/٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٢٧٠ ر.ب:٦١٤ 
هاتف رقم: ٩٦٦٧٩٤٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املمتازة لل�شياحة �ش.م.م 

لل�شياحة  املمتازة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العامري  مرهون  بن  حمود  بن  جابر  يعلن 
ال�شركاء  بالرقـم ١٠٦٠٦١٢, وفقا التفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٢٧٠ ر.ب:٦١٤ 
هاتف رقم: ٩٦٦٧٩٤٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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�شعيد بن را�شد بن حممد ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رتاج الباطنة املتكاملة للتجارة - ت�شامنية 

يعلن �شعيد بن را�شد بن حممد ال�شعدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رتاج الباطنة املتكاملة 
للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٣٦٢٠, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٠٣٠٣٢٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

عبدالعزيز بن هالل بن �شعود البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال النعمان للتجارة - ت�شامنية 

يعلن عبدالعزيز بن هالل بن �شعود البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمال النعمان 
للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٧٥٧٠٥٩, وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٨/٣٠م,  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٣٢٠ ر.ب:٣١٠
هاتف رقم: ٩٠٦١٢٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

حممد بن علي بن حامد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال الهيبة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلن حممد بن علي بن حامد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمال الهيبة للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٧٢٤٩, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٠٤ ر.ب: ٣٢٠

هاتف رقم: ٩٩٢٩٩٢٦٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

نا�شر بن خلفان بن �شامل الغاب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموع ال�شاحل �ش.م.م 

يعلن نا�شر بن خلفان بن �شامل الغاب�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموع ال�شاحل �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٤٨٤٣, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٢٢١ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٨٣٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

اإ�شماعيل بن عبداللـه بن اأحمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة م�شارف �شربثات للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلن اإ�شماعيل بن عبداللـه بن اأحمد اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شارف �شربثات 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٥١٥٠٣٥٣, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الو�شطى

هاتف رقم: ٩٢٦١٦٩٩٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
عبداللـه بن �شعيد بن علي العي�شائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مفتاح البوابة للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �شعيد بن علي العي�شائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مفتاح البوابة للتجارة 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ,١٣٠٤١٠٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٥م وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
اخلوير - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ١٨١ ر.ب: ١٩٥
  هاتف رقم: ٩٦٠٨٠٧٠٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

مركز املحا�شبة لتدقيق احل�شابات - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املا�شة للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م 

يعلن مركز املحا�شبة لتدقيق احل�شابات - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 
املا�شة للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٨٨٤٧, 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
احلي التجاري - بناية عوفيت ١ - روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٢٤٧٠٦٧٠٦ - ٩٢٥٨٦١٠٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�شفــي

�شقر بن �شلطان ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفندي املتميز للتجارة - تو�شية 

يعلن �شقر بن �شلطان ال�شحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفندي املتميز للتجارة - تو�شية, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥١٤٦٢, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٥٧١٤٣٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

م�شلم بن علي بن ربعات امل�شهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة م�شاريع الوبر للنقل والتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للنقل  الوبر  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شهلي  ربعات  بن  علي  بن  م�شلم  يعلن 
والتجارة واملقاوالت �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٢٠٥٩٣٧١, وفقا 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٢/٢١م,  ال�شركاء  التفاق 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٨٢٩٥٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
�شالح بن �شامل بن عبيد البطا�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اليوبيل الزمردي للتجارة �ش.م.م

الزمردي  اليوبيل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البطا�شي  عبيد  بن  �شامل  بن  �شالح  يعلن 
التفاق  وفقا   ,١٢٧٨٢٠٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٤/١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٥١١٠٦٩٩  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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علي بن حممد بن علي الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة اأ�شا�ش �شحم الوطنية للتجارة واملقاوالت  - ت�شامنية

الوطنية  اأ�شا�ش �شحم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربيكي  يعلن علي بن حممد بن علي 
للتجارة واملقاوالت  - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٣٦٥٤, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٤١٤٨٨٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
اإ�شماعيل بن علي بن حمدان املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة املبادرة الوطنية خلدمات النفط والغاز �ش.م.م
الوطنية  املبادرة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املقبايل  حمدان  بن  علي  بن  اإ�شماعيل  يعلن 
خلدمات النفط والغاز �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٦٤٦٤, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٥٢٣٠٠٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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فايزة بنت خلفان بن ربيع ال�شنانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املعويل والبهالين للخدمات �ش.م.م 
والبهالين  املعويل  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  ال�شنانية  ربيع  بنت خلفان بن  فايزة  تعلن 
وللم�شفية   ,١٢٧٣١٩٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  للخدمات 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ٣٤٧ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩١٥٥٥٥٢٢ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــية

مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 لل�شركة الوطنية للخدمات الطالبية �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�شت�شارات  يعلن مكتب اجلدوى 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  الطالبية  للخدمات  الوطنية  ال�شركة 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  بالرقـم ١١٥٢٢٠٦, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ٥٥٦ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠١٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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هادي بن م�شلم بن هادي غوا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابط اخلليج ال�شاملة للتجارة - تو�شية
يعلن هادي بن م�شلم بن هادي غوا�ش اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة روابط اخلليج ال�شاملة 
للتجارة - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤١٢٩٨, وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٠ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٩٥٩٥٦٠٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
�شالح بن را�شد بن فا�شل احلرا�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار خور ر�شل للمقاوالت �ش.م.م

ر�شل  خور  اإعمار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلرا�شي  فا�شل  بن  را�شد  بن  �شالح  يعلن 
للمقاوالت �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٢٤٨١, وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٩/١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٨٦٦٠٩٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة البيت الراقي للم�شاريع املتكاملة �ش.�ش.و

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 
�شركة البيت الراقي للم�شاريع املتكاملة �ش.�ش.و, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  بالرقـم ١١٣٩٣٩٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٣٠ ر.ب: ١٣٣

هاتف رقم: ٩٥٠٦٤٠٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب خالد الكندي حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحور للتقنية واخلدمات �ش.م.م
�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  القانون  فـي  الكندي حمامون وم�شت�شارون  يعلن مكتب خالد 
املحور للتقنية واخلدمات �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٤٣٩١, 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٨/٩م,  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
العذيبة - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�شارع: ٦٨ - مبنى رقم: ٩٢٠ �شقة رقم: ٢١
�ش.ب: ١١ ر.ب: ١٠٥

هاتف رقم: ٢٤٣٩٦٠٠٠ فاك�ش رقم: ٢٤٤٨٤٨٧١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

اأبو بكر بن حممد بن عبداللـه املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار العفيفة الع�شرية للتجارة - تو�شية
يعلن اأبو بكر بن حممد بن عبداللـه املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأنوار العفيفة 
  ,١٢٠٢٨٨٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة  الع�شرية 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٣١٦ ر.ب: ٧١٦

هاتف رقم: ٩٥٨٥٤٠٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوؤلوؤة العقارية �ش.م.م
يعلن املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لوؤلوؤة العقارية 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ,١١٠٧٤٠٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
الغربة اجلنوبية - �شكة رقم: ٣٧٠٩ - مبنى رقم: ١٠٤٣ 

�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ١١٨
هاتف رقم: ٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم: ٢٤١١٧١٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

عادل بن اأحمد بن عو�ش ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الركراك للتجارة واملقاوالت - تو�شية

للتجارة  الركراك  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شنفري  عو�ش  بن  اأحمد  بن  عادل  يعلن 
واملقاوالت - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٤٢٧١, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٤٩٩٤٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

عمرو بن اأحمد بن �شيف الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االرتكاز الدائم للتجارة �ش.م.م

يعلن عمرو بن اأحمد بن �شيف الغافري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االرتكاز الدائم للتجارة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣١٥٢٦, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٧٠٧١٧٧٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

�شعيد بن �شليمان بن �شعيد العويني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شعيد بن �شليمان بن �شعيد العويني وولده للتجارة - تو�شية

يعلن �شعيد بن �شليمان بن �شعيد العويني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعيد بن �شليمان بن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  - تو�شية,  للتجارة  العويني وولده  �شعيد 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٩/٥م,  املوؤرخ  اال�شركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٢٥٣٣٧
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٢٣١٢٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�شفــي

اأحمد بن �شيف بن عبداللـه ال�شبحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع تراث جمان �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �شيف بن عبداللـه ال�شبحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع تراث جمان 
اال�شركاء  وفقا التفاق  بالرقـم ١٠٥٥٣٤٦,  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩١٥١٩٧٠٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

خالد بن حامت بن نور حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدمام العربية للتجارة - ت�شامنية
العربية  الدمام  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  نور حممد  بن  بن حامت  يعلن خالد 
للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٨٨٥٦, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٠٩٩١٣٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي

�شعّيد بن �شعيد بن علي العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآثار ال�شياحي للتجارة �ش.م.م
يعلن �شعّيد بن �شعيد بن علي العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآثار ال�شياحي للتجارة 
اال�شركاء  وفقا التفاق  بالرقـم ١٧٧٦٠٦١,  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
اخلوير ال�شمالية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ١٠٩٧ ر.ب: ٦١١
هاتف رقم: ٩٦٦٦٦١٥٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

هالل بن حمد بن �شليم العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مطرح العامرة �ش.م.م

يعلن هالل بن حمد بن �شليم العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطرح العامرة �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٥٢٧٥, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٧٤٦ ر.ب: ١٢١

هاتف رقم: ٩٣٣٧٤٤٢٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي

وليد بن زاهر بن حمود ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهدهد الف�شي احلديث - تو�شية

يعلن وليد بن زاهر بن حمود ال�شيابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الهدهد الف�شي احلديث - 
تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٩٦٥٨, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٦٦ ر.ب: ١٣٢

هاتف رقم: ٩٢٩٢٦٥٧٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

اأحمد بن حممد بن عبداللـه ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غ�شون الق�شف للتجارة - ت�شامنية

الق�شف  يقــوم بت�شفـيــة �شركة غ�شون  اأنـه  ال�شعيدي  اأحمد بن حممد بن عبداللـه  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٤٦٣٣, وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ١١٩ ر.ب: ٣٢٦
هاتف رقم: ٩٤٤٤٠٠١٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي

يا�شر بن خلف بن حممد احلميدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع البلو�شي واحلميدي املتحدة �ش.م.م

البلو�شي  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلميدي  حممد  بن  خلف  بن  يا�شر  يعلن 
 ,١٠٣٦٩٥٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  املتحدة  واحلميدي 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩١٢٠٦٠٤٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

�شهاب بن �شعيد بن عبداللـه احلامدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدخان الفاخر �ش.م.م
الفاخر  الدخان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلامدي  عبداللـه  بن  �شعيد  بن  �شهاب  يعلن 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٦١١٧, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٦٦٣٦٦٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
امل�شفــي

مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرياج املتطورة �ش.م.م
يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مرياج املتطورة 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ,١٣٢٣٤٤٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢٨م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: ٢٨

�ش.ب: ٤٢٨ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ش رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

�شيف بن حمود بن خالد الربواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإبراء للم�شاريع املمتازة �ش.�ش.و

يعلن �شيف بن حمود بن خالد الربواين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإبراء للم�شاريع املمتازة 
�ش.�ش.و, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٢٣٤٠, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٤٦٦٥٤٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي

يو�شف بن �شامل بن �شيف اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي الل�شداين للتجارة �ش.م.م

يعلن يو�شف بن �شامل بن �شيف اجلهوري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة وادي الل�شداين للتجارة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٧٦٥٦, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٤١ ر.ب: ١٣٢

هاتف رقم: ٩٩٣٣٥١٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي

-324-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

ح�شن بن �شالح بن م�شعود العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املغرب  وامل�شرق املتحدة �ش.م.م
يعلن ح�شن بن �شالح بن م�شعود العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املغرب وامل�شرق املتحدة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٧٣٠٨, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٢٦ ر.ب: ٣٢٠

هاتف رقم: ٩٩٨٥٥٥٠٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي

مكتب بيكر تلي اأم كي اأم - حما�شبون قانونيون
اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شالين�ش م�شقط �ش.م.م
يعلن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شالين�ش 
التفاق  وفقا   ,١٣٠١٢٠٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  م�شقط 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
بناية م�شندم - جناح )ب( - روي - الطابق الثاين - مكتب رقم ٢٠١

�ش.ب: ٩٩٤ ر.ب: ١٠٠
هاتف رقم: ٢٤٧٩٧٤٤١ - ٢٤٧٨٧١٤٤ فاك�ش رقم: ٢٤٧٩٦٦٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

�شعيد بن عبداللـه بن مبارك العرميي
اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرايا الع�شرية �ش.م.م

يعلن �شعيد بن عبداللـه بن مبارك العرميي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شرايا الع�شرية 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ,١٣٣٨٠٩٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٦٩٩٩٣٦٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي

اإعـــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة حممد ال�شعدي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ال�شعدي  �شركة حممد  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العرميي  بن مبارك  بن عبداللـه  �شعيد  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت  للتجارة  و�شريكه 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٨/١م,  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ,١١١٢٧٧٠
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٤٣٥٥٣١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٩(

اأحمد بن اإ�شماعيل بن علي ال�شيخ
اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن اإ�شماعيل ال�شيخ للتجارة �ش.م.م

ال�شيخ  اإ�شماعيل  ابن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شيخ  اإ�شماعيل بن علي  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣١٢٤٩٦٧,  وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٠٣١١١٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه. 
خالد بن خلفان بن هالل احل�شني

اإعـــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البا�شل للم�شاريع املتميزة �ش.م.م

للم�شاريع  البا�شل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شني  هالل  بن  خلفان  بن  خالد  يعلن 
التفاق  وفقا   ,١٢٠٨٢٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  املتميزة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية م�شقط - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٥١١٣٦٣٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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عادل بن علي بن عبيد املخمري
اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع املخمري للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عادل بن علي بن عبيد املخمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع املخمري للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٩٩٦٣, وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ٣٢ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم:٩٦٩٠٠٠٩٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي

هالل بن حمد بن هالل امل�شكري
اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القمر الالمع املتكاملة للتجارة - تو�شية
يعلن هالل بن حمد بن هالل امل�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة القمر الالمع املتكاملة للتجارة - 
تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٦٤٠٩, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٥٠٩٤٠٨٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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حممد بن �شليم بن حممد احلارثي
اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ف�شاء الغرب للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن �شليم بن حممد احلارثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ف�شاء الغرب للتجارة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٥٩٩٢, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٢٣٨٨٧٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي

في�شل بن �شالح بن دروي�ش البلو�شي
اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منار الربونزية للتجارة - تو�شية

الربونزية  منار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  دروي�ش  بن  �شالح  بن  في�شل  يعلن 
للتجارة - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٧٤٨٠, وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٣٧ ر.ب: ٣١٤

هاتف رقم:٩٩٣٣٢٣٨٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�شفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شعيد النهدي للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �مللكي لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �ملالية و�لإد�رية �أنـه يقوم بت�شفية �شركة 

م�شاريع �شعيد �لنهدي للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1191989، 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 1098 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92328222

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
�شركة يعرب ال�شيعري و�شعود املعويل حمامون وم�شت�شارون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الإبداع املتماثل �ش.م.م

تعلن �شركــة يعــرب �ل�شيعــري و�شعــود �ملعولــي حمامون وم�شت�شارون قانونيون �أنـها تقوم 

بت�شفية �شركة �لإبد�ع �ملتماثل �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1326098، 

وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/7/20م, وللم�شفية وحدها حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفية 

�أمام �لغـيــر, وعلى �جلميــع مر�جعة �مل�شفـــية فـي كافة �لأمــور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركـة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بو�شر - ال�شاروج - جممع رقم: 228 - فيال رقم: 2421
�ش.ب: 18 ر.ب: 115

هاتف رقم: 24299999 - 71128444
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية

-330-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

نوال بنت خمي�ش بن �شالح ال�شيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبق حفيت للتجارة واملقاولت - تو�شية

تعلن نو�ل بنت خمي�ش بن �شالح �ل�شيدية �أنـها تقوم بت�شفية �شركة عبـــق حفيــت للتجــارة 

و�ملقاولت - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1068247, وللم�شفية 

وحدها حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمام �لغـيــر, وعلى �جلميــع مر�جعة �مل�شفـــية فـي 

كافة �لأمــور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركـة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 154 ر.ب: 326

هاتف رقم: 99229219 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
�شعيد بن �شامل بن �شعيد اجلنيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز ظهر للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن �شامل بن �شعيد �جلنيبي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة كنوز ظهر للتجارة - ت�شامنية، 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1059034, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/9/3م, 

وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 99823299
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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عبدالعزيز بن هالل بن �شعود البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبكة �شحار للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
�شبكة �شحار  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �لبو�شعيدي  �شعود  بن  بن هالل  عبد�لعزيز  يعلن 

للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1112242، 

وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/8/30م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 320 ر.ب: 310

هاتف رقم: 90612000
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شدى العقري للتجارة - تو�شية
يعلن عبد�لعزيز بن هالل بن �شعود �لبو�شعيدي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �شـــدى �لعقيــر 

للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1203908, وفقا لتفاق 

�أمــام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفي  2022/8/31م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 320 ر.ب: 310

هاتف رقم: 90612000
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع جنوم العقري احلديثة - تو�شية

يعلن عبد�لعزيز بن هالل بن �شعود �لبو�شعيدي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة م�شاريع جنوم 

�لعقري �حلديثة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1171192, وفقا 

�لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  2022/8/31م, وللم�شفي وحده حق متثيـل  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 320 ر.ب: 310

هاتف رقم: 90612000
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوحة الزمن للتجارة واملقاولت - تو�شية

يعلن عبد�لعزيز بن هالل بن �شعود �لبو�شعيدي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة لوحـــة �لزمـــن 

للتجارة و�ملقاولت - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1152671, وفقا 

�لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  2022/8/30م, وللم�شفي وحده حق متثيـل  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 320 ر.ب: 310

هاتف رقم: 90612000
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريانة القابل للتجارة واملقاولت - تو�شية

�لقابل  ريانة  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �لبو�شعيدي  �شعود  بن  هالل  بن  عبد�لعزيز  يعلن 

للتجارة و�ملقاولت - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1117971, وفقا 

�لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  2022/8/30م, وللم�شفي وحده حق متثيـل  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 320 ر.ب: 310

هاتف رقم: 90612000
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اأمين بن حمد بن �شعيد اليحيائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فجر الب�شائر �ش.�ش.و

يعلن �أمين بن حمد بن �شعيد �ليحيائي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة فجــر �لب�شائـــر �ش.�ش.و, 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1061838, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/8/14م, 

وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بهالء - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: 96622596

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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�شعيد بن را�شد بن حممد ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ثمار امل�شنعة املتميزة للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقوم بت�شفية �شركة ثمار �مل�شنعة �ملتميزة  يعلن �شعيد بن ر��شد بن حممد �ل�شعدي 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1193750, وللم�شفي 

�مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  وحده حق متثيـل 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 95030320
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
يعقوب بن حميد بن عامر ال�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع �شحم ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

يعلن يعقوب بن حميد بن عامر �ل�شعيدي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة ربوع �شحم �ل�شاملة 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1220366, وللم�شفي 

�مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  وحده حق متثيـل 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 521 ر.ب: 319
هاتف رقم: 92233608

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اأ�شامة بن حممد بن علي ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن �أ�شامة بن حممد بن علي �ل�شحي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة ب�شة للتجارة و�ملقاولت - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1146277, وللم�شفي وحده حق 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة  متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 10 ر.ب:811
هاتف رقم: 92744595

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عوا�شف م�شندم للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن �أ�شامة بن حممد بن علي �ل�شحي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة عو��شف م�شندم للتجارة 

و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1155254, وللم�شفي 

�مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  وحده حق متثيـل 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 10 ر.ب:811
هاتف رقم: 92744595

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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دروي�ش بن ح�شن بن غريب املطرو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خريات م�شندم للتجارة واملقاولت �ش.م.م

م�شنــدم  خيـــر�ت  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �ملطرو�شي  غريب  بن  ح�شن  بن  دروي�ش  يعلن 

 ،1053674 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة  و�ملقـــاولت �ش.م.م,  للتجـــارة 

وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 387 ر.ب: 324
هاتف رقم: 99353954

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
�شعيد بن �شامل بن �شعيد اجلنيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعيد اجلنيبي و�شريكته - تو�شية

يعلن �شعيد بن �شامل بن �شعيد �جلنيبي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �شعيد �جلنيبي و�شريكته - 

تو�شية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1234913, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2022/9/3م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

هاتف رقم: 99823299
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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جابر بن حمود بن مرهون العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات العاقل للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن جابر بن حمود بن مرهون �لعامري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة مرتفعات �لعاقل للتجارة 

و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 5109914, وفقا لتفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/7/7م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

العاقل - ولية اإزكي - حمافظة الداخلية
�ش.ب: 270 ر.ب: 614
هاتف رقم: 96679466

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غ�شن وجابر العامري للتجارة - ت�شامنية
يعلن جابر بن حمود بن مرهون �لعامري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة غ�شن وجابر �لعامري 

وفقا   ,5080185 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة  ت�شامنية,   - للتجارة 

لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/7/7م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام 

�لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

العاقل - ولية اإزكي - حمافظة الداخلية
�ش.ب: 270 ر.ب: 614
هاتف رقم: 96679466

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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طالب بن اأفندي بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شمود العاملية �ش.م.م

يعلن طالب بن �أفندي بن حممد �لبلو�شي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �ل�شمود �لعاملية �ش.م.م, 

1720260, وللم�شفي وحده حق متثيـل  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة 

�لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 124 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99561323

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
حممد بن نا�شر بن عبداللـه البو�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر م�شقط للتجارة �ش.م.م

�أنـه يقوم بت�شفية �شركة �شقـــر م�شقـــط  يعلن حممد بن نا�شر بن عبد�للـه �لبو�شعيدي 

1021728, وفقا لتفاق  �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم  للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى 

�أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفي  2022/7/28م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 2199 ر.ب: 111
هاتف رقم: 96223444

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اأحمد بن خمي�ش بن �شعيد ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالئع املعمورة الرائدة - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن خمي�ش بن �شعيد �ل�شناين �أنـه يقوم بت�شفية �شركة طالئع �ملعمورة �لر�ئدة - 

وحده  وللم�شفي   ,1282432 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة  ت�شامنية, 

حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم: 98011231

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كثبان فلج امل�شايخ للتجارة - ت�شامنية

�مل�شايخ  فلج  كثبان  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �ل�شناين  �شعيد  بن  خمي�ش  بن  �أحمد  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1225406, وللم�شفي 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم: 98011231

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اإبراهيم بن كرم بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شكون الليل املا�شي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن �إبر�هيــم بن كــرم بن حممــد �لبلو�شــي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �شكون �لليل �ملا�شي 

للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1170998، 

وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 95398156

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
نا�شر بن خلفان بن عامر الرحبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املروج للري والتحلية �ش.م.م

�أنـه يقوم بت�شفية �شركة �ملروج للري و�لتحلية  يعلن نا�شر بن خلفان بن عامر �لرحبي 

�ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1328739, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2022/8/29م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 90404040

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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عبداللـه بن م�شعود بن عبداللـه ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلزر الف�شي للتجارة - ت�شامنية

�لف�شي  �جلزر  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �ل�شحي  عبد�للـه  بن  م�شعود  بن  عبد�للـه  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 9012940, وللم�شفي 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 105 ر.ب: 811
هاتف رقم: 93377449

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن عامر بن حممد ال�شواعي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ايوان جمان �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن عامر بن حممد �ل�شو�عي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �يو�ن جمان �ش.م.م, 

1098941, وللم�شفي وحده حق متثيـل  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة 

�لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 804 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99328767

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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عبدالعظيم بن اأحمد بن حمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نخيل الباطنة للتجارة - ت�شامنية
يعلن عبد�لعظيــم بن �أحمــد بن حمـــد �لعجمـــي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة نخيــــل �لباطنـــة 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 3182061, وللم�شفي 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 453 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99229319

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
م�شعب بن حممد بن �شيف املهدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم �شاذون للتجارة واملقاولت - تو�شية

للتجارة  �شاذون  �شركة جنم  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �ملهدي  �شيف  بن  يعلن م�شعب بن حممد 

1490494, وفقا لتفاق  �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم  و�ملقاولت - تو�شية, و�مل�شجلــة لــدى 

�أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفي  2022/4/11م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 70 ر.ب: 323

هاتف رقم: 99331255
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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وليد بن حميد بن نا�شر اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار �شور الع�شرية للتجارة واملقاولت - تو�شية

يعلن وليـــد بن حميــد بن نا�شــر �جلابري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �أنــــو�ر �شـــور �لع�شرية 

للتجــارة و�ملقاولت - تو�شية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1151896، 

وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 292 ر.ب: 415
هاتف رقم: 99258090

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
يون�ش بن �شليم بن نا�شر املنجي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجد الأ�شيل لالإن�شاءات والتعمري - ت�شامنية

يعلــن يونــ�ش بن �شليم بن نا�شر �ملنجي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �ملجد �لأ�شيل لالإن�شاء�ت 

و�لتعمري - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1151685, وللم�شفي 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 92904945
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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يا�شر بن خلف بن حممد احلميدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الي�شر العاملية �ش.م.م

يعلن يا�شر بن خلف بن حممد �حلميدي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �لي�شر �لعاملية �ش.م.م, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1188136, وفـقــا لتفاق �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 

وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفي  2022/6/29م, 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

ولية العامرات - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 91206040

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإبراهيم بن �شامل بن حممد العمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع ال�شموخ املا�شي للتجارة - ت�شامنية

يعلن �إبر�هيم بن �شامل بن حممد �لعمري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة رو�ئع �ل�شموخ �ملا�شي 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1245000, وللم�شفي 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 196 ر.ب: 324

هاتف رقم: 97761144
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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�شلطان بن عبداللـه بن علي ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإنطالقة �شحار للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن �شلطان بن عبد�للـه بن علي �ل�شبلي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �إنطالقة �شحار للتجارة 

و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1047752, وللم�شفي 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 95702002

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
علي بن �شيف بن �شامل الفجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء اخلابورة للم�شاريع الرائدة - تو�شية

يعلن علي بن �شيف بن �شامل �لفجري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �أ�شو�ء �خلابورة للم�شاريع 

�لر�ئدة - تو�شية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1331567, وفقا لتفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/5/31م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 95030455

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اأحمد بن �شعيد بن علي املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البوادي معيقل للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

للتجارة  معيقل  �لبو�دي  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �ملالكي  علي  بن  �شعيد  بن  �أحمد  يعلن 

و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1270132,  وللم�شفي 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 40 ر.ب: 400
هاتف رقم: 96666273

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
ح�شني بن عبداللـه بن علوي باعمر

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفروانية العربية للتجارة - ت�شامنية

�لعربية  �لفرو�نية  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  باعمـــر  علـــوي  بن  عبد�للـه  بن  يعلن ح�شني 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1101878,  وفقا لتفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/6/14م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 62 ر.ب: 211
هاتف رقم: 96669943

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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يا�شر بن خلف بن حممد احلميدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلنات اخل�شراء لالأملنيوم �ش.م.م

�خل�شــر�ء  �جلنـــات  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �حلميدي  حممد  بن  خلف  بن  يا�شر  يعلن 

لالأملنيوم �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1188136, وفقا لتفاق 

�أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفي  2022/6/29م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية العامرات - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 91206040

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
�شعود بن حمد بن �شليمان املعويل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفق املعاول للتجارة واملقاولت - تو�شية

للتجــارة  �ملعــاول  �أفــق  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �ملعويل  �شليمان  بن  بن حمد  �شعود  يعلن 

وفقا   ,1061398 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة  تو�شيـــة,   - و�ملقـــاولت 

لتفــاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ 2022/6/15م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـري,  �أمـام 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 121 ر.ب: 230
هاتف رقم: 99317703

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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حممود بن حممد بن نا�شر املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأرباح املتحدة �ش.م.م
يعلن حممود بن حممد بن نا�شر �ملنذري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �لأرباح �ملتحدة �ش.م.م, 

1205439, وللم�شفي وحده حق متثيـل  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة 

�لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 464 ر.ب: 118
هاتف رقم: 99111191

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
�شامل بن علي بن �شلطان املعني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ت�شهيل ال�شت�شارات خدمات الأعمال �ش.م.م

يعلن �شامل بن علي بن �شلطان �ملعني �أنـه يقوم بت�شفية �شركة ت�شهيل �ل�شت�شار�ت خدمات 

�لأعمال �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1182924, وفقا لتفــاق 

�أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفي  2022/3/13م,  �ملوؤرخ  �ل�شركــاء 

�لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

اخلوير - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 99383446

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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علي بن م�شبح بن علي الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الواجهة البحرية للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقوم بت�شفية �شركة �لو�جهة �لبحرية للتجارة -  يعلن علي بن م�شبح بن علي �لغيثي 

وحده  وللم�شفي   ,1035537 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة  ت�شامنية, 

حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 91755863

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
بدر بن �شامل بن �شعيد املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار الرب�شاء للم�شاريع املتحدة �ش.م.م

�إعمار �لرب�شاء للم�شاريع  �أنـه يقوم بت�شفية �شركة  يعلن بدر بن �شامل بن �شعيد �ملقبايل 

وللم�شفي   ,1212682 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة  �ش.م.م,  �ملتحدة 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 92600002
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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منى بنت حممد بن �شعيد املعمرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدانة املميزة للتجارة �ش.م.م

تعلن منى بنت حممد بن �شعيد �ملعمرية �أنـها تقوم بت�شفية �شركة �لد�نة �ملميزة للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1199769, وللم�شفية وحدها حق 

كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــية  �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيـل 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 98082104

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
عبيد بن حمود بن حممد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الذهبية لل�شيارات - ت�شامنية

يعلن عبيد بن حمود بن حممد �حلجري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �لذهبيــة لل�شيــار�ت - 

وحده  وللم�شفي   ,1350736 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة  ت�شامنية, 

حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 400 ر.ب: 421
هاتف رقم: 99361155

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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نا�شر بن �شليمان بن خلفان الغ�شاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شيلة للتجارة �ش.م.م

للتجارة  �مل�شيلة  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنـه  �لغ�شاين  خلفان  بن  �شليمان  بن  نا�شر  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1267914، وفقا لتفــاق �ل�شركــاء 

�ملوؤرخ 2022/6/21م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

الوادي الكبري - ولية مطرح - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 99317574

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن �شامل بن بخيت خليقت املهري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبداللـه بن �شامل املهري و�شريكه للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �شامل بن بخيت خليقت �ملهري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة عبد�للـه بن �شامل 

�ملهري و�شريكه للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1293666، 

وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 97766000

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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ح�شن بن �شيف بن مبارك البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة ح�شني بن �شليمان بن ن�شيب الكندي و�شريكه للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن ح�شن بن �شيف بن مبارك �لبلو�شي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة ح�شني بن �شليمان بن 

�ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة  ت�شامنية,   - و�ملقاولت  للتجارة  و�شريكه  �لكندي  ن�شيب 

�لـتجاري بالرقـم 1156415, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 98082104

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
علي بن �شليمان بن حمود ال�شعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روا�شي النباء للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن علـــي بن �شليمـــان بن حمـــود �ل�شعــدي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة رو��شي �لنباء للتجارة 

و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1038240, وللم�شفي 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 420 ر.ب: 421
هاتف رقم: 95480570

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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�شامل بن حممد بن �شعيد النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شامل بن حممد بن �شعيد النوفلي و�شريكه للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن �شامل بن حممد بن �شعيد �لنوفلي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �شامل بن حممد بن �شعيد 

�لنوفلي و�شريكه للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري 

بالرقـم 1095692, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 95908904

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
خالد بن حمد بن حمدان احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحاري الي�شم للتعدين واخلدمات �ش.م.م

يعلن خالد بن حمد بن حمد�ن �حلجري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �شحاري �لي�شم للتعدين 

و�خلدمات �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1337268, وللم�شفي 

وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 395 ر.ب: 133
هاتف رقم: 71711170

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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�شاعد بن �شامل بن �شاعد املقحو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو �شاعد املقحو�شي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن �شاعد بن �شامل بن �شاعد �ملقحو�شي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �أبو �شاعد �ملقحو�شي 

للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1107706، 

وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 14 ر.ب: 416
هاتف رقم: 92323102

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
يا�شر بن حمود بن عبداللـه احل�شني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فجر ال�شموخ املتحدة �ش.م.م

يعلن يا�شر بن حمود بن عبد�للـه �حل�شني �أنـه يقوم بت�شفية �شركة فجر �ل�شموخ �ملتحدة 

�ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـم 1183474, وفقا لتفــاق �ل�شركــاء 

�ملوؤرخ 2022/5/18م, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

الغربة ال�شمالية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 99064848

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تباين لال�شتثمار �ش.م.م
يعلن مكتب �لكون - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقوم بت�شفية �شركة تباين لال�شتثمار �ش.م.م, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1295536, وفقا لتفــاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ 

وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركــة  متثيـــل  حــق  وحــده  وللم�شفــي  2022/8/20م, 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

اخلو�ش ال�شاد�شة - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تباين العاملية �ش.م.م
�لعامليـــة �ش.م.م,  �أنـه يقوم بت�شفية �شركة تبايــن  �لكون - حما�شبون قانونيون -  يعلن مكتب 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1270187, وفقا لتفــاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ 

وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركــة  متثيـــل  حــق  وحــده  وللم�شفــي  2022/8/20م, 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

اخلو�ش ال�شاد�شة - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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ح�شن بن �شالح بن م�شعود العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع م�شقط للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن ح�شن بن �شالح بن م�شعود �لعجمي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة ربوع م�شقط للتجارة 

 ،1561693 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجــــل  �أمانــــة  لــدى  و�مل�شجلــة  ت�شامنية,   - و�ملقاولت 

وللم�شفــي وحــده حــق متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 426 ر.ب: 320

هاتف رقم: 99855506
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
عمر بن اأحمد بن فرج الغ�شاين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شدر للبناء وتاأجري املعدات �ش.م.م

�أنـه يقوم بت�شفية �شركة �مل�شدر للبناء وتاأجري  �لغ�شانـــي  فـــرج  �أحمــد بن  يعلن عمــر بن 

�ملعد�ت �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1103123, وفقا لتفــاق 

�أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركــة  حــق متثيـــل  وحــده  وللم�شفــي  2022/9/1م,  �ملوؤرخ  �ل�شركــاء 

�لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 2328 ر.ب: 211
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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علي بن حممد بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو الفي�شل للنقل الربي - تو�شية

يعلن علي بن حممد بن علي �حلجري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �أبو �لفيــ�شل للنـــقل �لبــري - 

1178998, وللم�شفــي وحــده  �أمانــــة �ل�شجــــل �لـتجـــاري بالرقــــم  تو�شية, و�مل�شجلــة لــدى 

فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركــة  متثيـــل  حــق 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 420 ر.ب: 421
هاتف رقم: 99311338

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
علي بن ها�شل بن حممد املالكي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بن ها�شل املالكي التجارية - تو�شية

يعلن علي بن ها�شل بن حممد �ملالكي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة م�شاريع بن ها�شل �ملالكي 

�لتجارية - تو�شية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1046287, وفقا لتفــاق 

�ل�شركــاء �ملوؤرخ 2022/1/31م, وللم�شفــي وحــده حــق متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمـام 

�لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 320 ر.ب: 310

هاتف رقم: 99368137
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

-358-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

فوزية بنت عبداللـه العرميية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حواء الرقمية - ت�شامنية

تعلن فوزية بنت عبد�للـه �لعرميية �أنـها تقوم بت�شفية �شركة حـــو�ء �لرقميــة - ت�شامنية, 

�ملوؤرخ  �ل�شركــاء  لتفــاق  وفقا   ,1076933 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلــة 

2022/8/31م, وللم�شفــية وحــدها حــق متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

هاتف رقم: 98845450
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
�شيف بن عبداللـه بن اأحمد اجلرداين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شدر للم�شاريع �ش.م.م

يعلن �شيف بن عبد�للـه بن �أحمد �جلرد�ين �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �مل�شدر للم�شاريع �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�شركــاء  لتفــاق  وفقا   ,1187418 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلــة 

وعلـــى  �لغـري,  �أمـام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركــة  متثيـــل  حــق  وحــده  وللم�شفــي  2022/3/29م, 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

ولية العامرات - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 99078844

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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حممد بن �شيف بن عبداللـه البحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرايا ال�شموخ الوطنية �ش.م.م

يعلن حممد بن �شيف بن عبد�للـه �لبحري �أنـه يقوم بت�شفية �شركة مر�يا �ل�شموخ �لوطنية 

�ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1320803, وللم�شفــي وحــده حــق 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة  متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 92796171
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
را�شد بن حممد بن نا�شر البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع البلو�شي واجلهوري �ش.م.م

يعلن ر��شــد بن حممـــد بن نا�شـــر �لبلو�شـــي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة م�شاريــــع �لبلو�شـــي 

و�جلهوري �ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1083259, وللم�شفــي 

وحــده حــق متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 105 ر.ب: 321
هاتف رقم: 96199991

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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�شيخان بن �شعيد بن حميد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الب�شرة املتميزة �ش.م.م

يعلن �شيخان بن �شعيد بن حميد �لفار�شي �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �لب�شرة �ملتميزة �ش.م.م, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1271087, وللم�شفــي وحــده حــق متثيـــل 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور  �ل�شركــة فـي �لت�شفـية 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: 501 ر.ب: 500

هاتف رقم: 92625216
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن خالد بن ح�شن الذئب باعمر

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفوزان العاملية للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن خالد بن ح�شن �لذئب باعمر �أنـه يقوم بت�شفية �شركة �لفوز�ن �لعاملية 

وللم�شفــي   ,1301010 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلــة  �ش.م.م,  للتجارة 

وحــده حــق متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 95520002

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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هالل بن �شليمان بن �شامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املعمري والكلباين للتجارة - ت�شامنية

و�لكلبانــي  �ملعمــري  �شركة  بت�شفيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعمري  �شامل  بن  �شليمان  بن  يعلن هالل 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 8059101, وللم�شفــي 

وحــده حــق متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة الربميي
هاتف رقم: 97749988

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
هالل بن حمد بن هالل امل�شكري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املائدة للتجارة �ش.م.م

يعلن هالل بن حمد بن هالل �مل�شكري �أنـه يقــوم بت�شفيــة �شركة �ملائدة للتجارة �ش.م.م, 

و�مل�شجلــة لــدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1565923, وللم�شفــي وحــده حــق متثيـــل 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور  �ل�شركــة فـي �لت�شفـية 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 95094089
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اأمني بن عبداللـه بن �شامل العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة اللجني اخلال�ش للتجارة �ش.م.م

يعلن �أمني بن عبد�للـه بن �شامل �لعجمي �أنـه يقــوم بت�شفيــة موؤ�ش�شة �للجني �خلال�ش للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�شجلــة لــدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1093725, وللم�شفــي وحــده حــق 

�أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة  متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 97033317
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
�شامل بن رجب بن جمعان النوبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شامل بن رجب بن جمعان النوبي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شامل بن رجب بن جمعان �لنوبي �أنـه يقــوم بت�شفيــة �شركة �شامل بن رجب بن جمعان 

�لنوبي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 2137364، 

وللم�شفــي وحــده حــق متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 99207446
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة خليفة بن حمود بن خربا�ش و�شريكه - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفيــة �شركة  �ملتاألـــق للمر�جعــة وتدقيــق �حل�شابات  �لنبـــر��ش  يعلــــن مكتـــب 

خليفة بن حمود بن خربا�ش و�شريكه - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري 

بالرقم 1090829, وللم�شفــي وحــده حــق متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

هاتف رقم: 79666404
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
عامر بن علي بن حمد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ العمران للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن عامر بن علي بن حمد �حلجري �أنـه يقــوم بت�شفيــة �شركة �شموخ �لعمر�ن للتجارة 

و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 1076703, وللم�شفــي 

وحــده حــق متثيـــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمـام �لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 85 ر.ب: 421
هاتف رقم: 96116848

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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مكتب ويت لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيفاء الدولية للتجارة العامة �ش.م.م

يعلن مكتب ويت لتدقيق احل�شابــات اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركة جيفـــاء الدوليـــة للتجـــارة 

العامة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم 1220550، وللم�شفــي وحــده 

فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـري،  اأمـام  الت�شفـية  فـي  ال�شركــة  متثيـــل  حــق 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 393 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99561891

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
نعيمة بنت عبداللـه بن حميد املحاربية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخل�سراء للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

تعلن نعيمة بنت عبداللـه بن حميد املحاربية اأنـها تقوم بت�شفية �شركة دار اخل�شراء للتجارة 

واملقاولت �ش.�ش.و، وامل�شجلــة لــدى اأمانـة ال�شجـل الـتجاري بالرقم 1444424، وفقا لتفــاق 

ال�شركــاء املوؤرخ 2022/9/14م، وللم�شفــية وحــدها حــق متثيـــل ال�شركــة فـي الت�شفـية اأمـام 

الغـري، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 99413507

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبكة املتقدمة لالأعمال �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ال�شبكة املتقدمة 
للأعمال �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1297192، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور الفلج املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفي ل�شركة زهور الفلج املتحدة 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1255828، عـــن انتهـــاء 

اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

طاهر بن �سالح بن �سليم اجلعفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج مزون ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

ال�شاملة  مزون  اأبراج  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  اجلعفري  �شليم  بن  �شالح  بن  طاهر  يعلـن 
عـــن   ،1114957 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحات ينقل الدولية �ش.م.م

يعلـن �شيخان بن �شعيد بن حميد الفار�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة واحات ينقل الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1232820 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اأفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�سية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للحوم �ش.م.م

تعلـن اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية ب�شفـتها امل�شفية ل�شركة اأبعاد للحوم �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1364727،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للع�سل �ش.م.م

تعلـن اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية ب�شفـتها امل�شفية ل�شركة اأبعاد للع�شل �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1367967،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للزراعة �ش.م.م

تعلـن اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية ب�شفـتها امل�شفية ل�شركة اأبعاد للزراعة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1364694،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد لل�سياحة �ش.م.م

تعلـن اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية ب�شفـتها امل�شفية ل�شركة اأبعاد لل�شياحة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1375831،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية
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ناجي بن عبداللـه بن نا�سر اليافعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سند اخلري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

للتجارة  �شند اخلري  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  اليافعي  نا�شر  بن  عبداللـه  بن  ناجي  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم 1079264،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاولت 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النفق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن ناجي بن عبداللـه بن نا�شر اليافعي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة النفق للتجارة واملقاولت - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 2103877، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن علي بن نفل امل�سهلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ال�ساند خلدمات حقول النفط والغاز �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن علي بن نفل امل�شهلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ال�شاند خلدمات حقول النفط 
انتهاء  عـــن   ،2153009 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  والغاز 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علوي بن حفيظ بن حمي الدين بن �سيف
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم طيبة ال�ساملة �ش.م.م

طيبة  ن�شائم  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  �شيف  بن  الدين  حمي  بن  حفيظ  بن  علوي  يعلـن 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1147169، عـــن  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  ال�شاملة �ش.م.م، وامل�شجلـة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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فتحي بن خليفة بن عبيد البدري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال بو�سر للنقل �ش.م.م

يعلـن فتحي بن خليفة بن عبيد البدري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة رمال بو�شر للنقل �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1330402،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

ه�سه�سوار جمدو�ست بهدور البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مامبو للمطاعم - ت�سامنية
 - للمطاعم  مامبو  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  البلو�شي  بهدور  جمدو�شت  ه�شه�شوار  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1259693، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن علي بن ح�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال للتوزيع �ش.م.م

يعلـن حممد بن علي بن ح�شن اللواتي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة كري�شتال للتوزيع �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1078220،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن حممد اللمكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقول املبتكرة �ش.م.م

يعلـن حممد بن �شعيد بن حممد اللمكي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة العقول املبتكرة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1082632، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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زاهر بن عبداللـه بن �سامل احلرملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلزامي لال�ستثمار والتموين �ش.م.م
ل�شركة اخلزامي لل�شتثمار  امل�شفي  �شامل احلرملي ب�شفـته  زاهر بن عبداللـه بن  يعلـن 
والتموين �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1168830، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن من�سور بن م�سلم ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة مركز النور للطب الهندي التقليدي �ش.م.م

للطب  النور  مركز  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  ال�شنفري  م�شلم  بن  من�شور  بن  خالد  يعلـن 
الهندي التقليدي �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1158232، عـــن 

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

مكتب �سامل مرهون �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار املنطقة �ش.م.م
�ش.م.م،  املنطقة  اأنوار  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  املعمري  �شامل  مرهون  �شامل  مكتب  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1048210،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأحمد املحريزي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن اأحمد بن �شعيد بن حممد املحريزي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اأحمد املحريزي و�شريكه 
عـــن   ،1055707 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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�سعيد بن �سليمان بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة فر�سان جمان احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلـن �شعيد بن �شليمان بن �شامل املعمري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة فر�شان جمان احلديثة 
للتجارة واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1172529، 

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

حمد بن �سليمان بن حمد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حمد �سليمان حمد ال�سكيلي واأخوانه - تو�سية

يعلـن حمد بن �شليمان بن حمد ال�شكيلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة حمد �شليمان حمد ال�شكيلي 
واأخوانه - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1125800، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن علي بن عبداللـه ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ياقوت اخلليج للتجارة واملقاولت - تو�سية
يعلـن عبداللـه بن علي بن عبداللـه ال�شبلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ياقوت اخلليج للتجارة 
عـــن   ،1004945 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملقاولت 

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

حممد بن را�سد بن عبداللـه ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نحو امل�ستقبل �ش.م.م
يعلـن حممد بن را�شد بن عبداللـه ال�شحي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة نحو امل�شتقبل �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1393890،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

-371-



اجلريدة الر�سمية العدد )1459(

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمرا العاملية خلدمات الطاقة �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حمرا العاملية 
خلدمات الطاقة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1321397، عـــن 

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

مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املناجل للتجارة - تو�سية

يعلـن مكتب اأبو �شعود لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفي ل�شركة املناجل للتجارة - تو�شية، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 2154021، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة روافد اخلليج ا لذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن �شيف بن عبداللـه بن �شامل املعمري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة روافد اخلليج الذهبية 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1125752، 

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

حممد بن عبداللـه بن ح�سن البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيفية العاملية �ش.م.م

العاملية  ال�شيفية  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  البلو�شي  ح�شن  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1253489 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اخلليجية املتحدة الأولى �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـته امل�شفي لل�شركة اخلليجية املتحدة الأولى 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1061316 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اخلليجية العاملية املتطورة �ش.م.م

العاملية  اخلليجية  لل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الدرعي  حمد  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلـن 
الـتجــاري بالرقـــم 1103080، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  املتطورة �ش.م.م، وامل�شجلـة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن حمود بن ال�سون الهدابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة حممد الهدابي و�سريكه للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن حممد بن حمود بن ال�شون الهدابي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة حممد الهدابي و�شريكه 
 ،1283112 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة 

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

اأحمد بن �سيف بن حمود الإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط للتطوير ال�ساملة �ش.م.م

للتطوير  املحيط  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الإ�شماعيلي  حمود  بن  �شيف  بن  اأحمد  يعلـن 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1311566، عـــن  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  ال�شاملة �ش.م.م، وامل�شجلـة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن عثمان بن طاهر احلكمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلكمي الدولية �ش.م.م

يعلـن حممد بن عثمان بن طاهر احلكمي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة م�شاريع احلكمي الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1201996 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإ�سماعيل بن خمي�ش بن عبداللـه احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخليارات الوطنية �ش.م.م

يعلـن اإ�شماعيل بن خمي�ش بن عبداللـه احلرا�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اخليارات الوطنية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1137622 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبدالرحمن بن �سليم بن عبداللـه العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة بركاء امللكية للتجارة �ش.م.م

يعلـن عبدالرحمن بن �شليم بن عبداللـه العلوي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة واحة بركاء امللكية 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1252890،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن م�سعود بن �سعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباري اجلميلة للتجارة �ش.م.م

يعلـن �شامل بن م�شعود بن �شعيد الريامي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الرباري اجلميلة للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1749129 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن علي بن عامر ال�سعيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليزة التناف�سية للتجارة �ش.�ش.و

يعلـن حممد بن علي بن عامر ال�شعيبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة امليزة التناف�شية للتجارة 
اأعــمال  الـتجــاري بالرقـــم 1359629، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  �ش.�ش.و، وامل�شجلـة 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن ب�سري بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن ب�شري بن حممد البادي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة بريدة للتجارة - ت�شامنية، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 8051755،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع ينقل التجارية - ت�سامنية

 - التجارية  ينقل  ربوع  ل�شركة  امل�شفي  البادي ب�شفـته  ب�شري بن حممد  يعلـن حممد بن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 7053738، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإ�سماعيل بن عبداللـه بن اأحمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سماعيل اجلنيبي للتجارة - تو�سية

يعلـن اإ�شماعيل بن عبداللـه بن اأحمد اجلنيبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اإ�شماعيل اجلنيبي 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1178652، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار لال�ستثمار والتنمية �ش.م.م

يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية ب�شفـته امل�شفي 
ل�شركة اأنوار لل�شتثمار والتنمية �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1296459، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب امليزانية للتدقيق وال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سند�ش للفنادق واملنتجعات �ش.م.م

يعلـن مكتب امليزانية للتدقيق وال�شت�شارات ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شند�ش للفنادق واملنتجعات 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1278403، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهاب للم�ساريع املحدودة �ش.م.م

يعلـن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ال�شهاب للم�شاريع 
املحدودة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1314320، عـــن انتهـــاء 

اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب بـــي دي تـــو
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنوكون الدولية �ش.م.م

يعلـن مكتب بـــي دي تـــو ب�شفـته امل�شفي ل�شركة تكنوكون الدولية �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى 
الكيــان  الت�شفية وزوال  اأعــــمال  انتهـــاء  بالرقـــم 1307032، عـــن  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة 

القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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�سيف بن علي بن عامر املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الغبرياء املا�سي للتجارة - تو�سية

يعلـن �شيف بن علي بن عامر املعمري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة جنم الغبرياء املا�شي للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1060246 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شيف بن علي بن عامر املعمري ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــــة �شيـــف املعمـــري و�شريكـــه 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجاري بالرقــم 1074586، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن خمي�ش الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة اللوج�ستية �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن حممد بن خمي�ش الرواحي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة العا�شمة اللوج�شتية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1081027،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سليمان بن را�سد ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعبيلة لالأعمال وال�ستثمار �ش.م.م

للأعمال  املعبيلة  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  ال�شبيبي  را�شد  بن  �شليمان  بن  حممد  يعلـن 
وال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجاري بالرقم 1302723، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الهند�سية املتحدة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اخلليج الهند�شية املتحدة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1770225 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الوطنية املتحدة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اخلليج الوطنية املتحدة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1041439 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة املحيط للهند�سة وامل�ساريع التجارية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة املحيط للهند�شة وامل�شاريع 
التجارية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1060297، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب البحار الوطنية �ش.م.م

الوطنية  البحار  ل�شركة عرب  امل�شفي  ب�شفـته  الدرعي  بن حمد  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1053125 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حم�سن بن حممد بن عبداللـه الربعمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآراك املتميز لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـــن حم�شــن بن حممد بن عبداللـه الربعمــــي ب�شفـتـــــه امل�شفي ل�شركــــة الآراك املتمـــــيز 
لل�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1328401، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

هاين بن بخيت بن �سعيد الربعمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة هاين املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

املتحدة للتجارة  امل�شفي ل�شركة هاين  يعلـن هاين بن بخيت بن �شعيد الربعمي ب�شفـته 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1074986، عـــن 

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

حمد بن عبداللـه بن خمي�ش الغداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة جمان الف�سية �ش.م.م
يعلـن حمد بن عبداللـه بن خمي�ش الغداين ب�شفـته امل�شفي ل�شركة لوؤلوؤة جمان الف�شية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1125991،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن علي بن حمد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سماء الغوي�سة احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن حممد بن علي بن حمد ال�شعيدي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شماء الغوي�شة احلديثة 
بالرقـــم 1110015،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  واملقاولت �ش.م.م،  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن هبود بن �سعيد زعبنوت
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحاب الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن هبود بن �شعيد زعبنوت ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الرحاب الدولية للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1033507،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن نا�سر بن حممد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سحوة الفليج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن حممد بن نا�شر بن حممد الغيثي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شحوة الفليج للتجارة 
عـــن  بالرقـــم 1038998،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاولت 

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

داود بن �سليمان بن هديب البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سرق الدريز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن داود بن �شليمان بن هديب البطا�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شرق الدريز للتجارة 
عـــن  بالرقـــم 1117056،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاولت 

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

مو�سى بن عبداللـه بن مو�سى الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سكان عمان الدولية �ش.م.م
يعلـن مو�شى بن عبداللـه بن مو�شى الرئي�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اإ�شكان عمان الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1056511،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء مغ�سر اجلنوبية - ت�سامنية

يعلـن حمد بن �شليمان بن �شويدان املالكي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شحراء مغ�شر اجلنوبية - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1266504، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حمدان بن �سعيد بن حممد الذهلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة حمدان بن �سعيد بن حممد الذهلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

امل�شفي ل�شركة حمدان بن �شعيد بن  الذهلي ب�شفـته  يعلـن حمدان بن �شعيد بن حممد 
الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  الذهلي  حممد 

بالرقـــم 3152243، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

ح�سني بن را�سد بن نا�سر البداعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة الإبداع العاملية �ش.م.م

العاملية  الإبداع  قمة  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  البداعي  نا�شر  بن  را�شد  بن  ح�شني  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1335920،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

يا�سر بن عبداللـه بن �سعيد الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل للمكافحة �ش.م.م

يعلـــن يا�شــر بن عبداللـه بـــن �شعيـــد الــــروا�ش ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الأف�شـــل للمكافحـــــة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1302527،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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طالب بن من�سور بن �سليمان الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مالمح املدينة الع�سرية للتجارة - تو�سية

املدينة  ملمح  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الكيومي  �شليمان  بن  من�شور  بن  طالب  يعلـن 
الع�شرية للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1181938، 

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

عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقدم الأهلية احلديثة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة التقدم الأهلية احلديثة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1766597 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سيف بن علي بن عامر املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزلن �سحراء جمان للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �شيف بن علي بن عامر املعمري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة غزلن �شحراء جمان للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1072608، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن حممد بن �سعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوك�سجني احلياة �ش.م.م
يعلـن �شامل بن حممد بن �شعيد الرواحي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اأوك�شجني احلياة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1322505، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سحراء الر�سيل الوطنية للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والقت�شادية ب�شفـته امل�شفي 
ل�شركة �شحراء الر�شيل الوطنية للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 1781340، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأحمد بن م�سلم بن �سامل ثوعار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الفنية الذهبية للتجارة - ت�سامنية
يعلـن اأحمد بن م�شلم بن �شامل ثوعار ب�شفـته امل�شفي لل�شركة الفنية الذهبية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1205220، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة ح�سن بن م�سلم �سامل �سليمون قهور املهري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلـن اأحمد بن م�شلم بن �شامل ثوعار ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ح�شن بن م�شلم �شامل �شليمون 
قهور املهري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1114849، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عامر بن �سليمون بن م�سلم قهور املهري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راية اآ�سيا للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عامر بن �شليمون بن م�شلم قهور املهري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة راية اآ�شيا للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1044683، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حمدان بن علي بن حممد الري�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األوان �سنا�ش احلديثة للتجارة - تو�سية

األوان �شنا�ش احلديثة  يعلـن حمدان بن علي بن حممد الري�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1215459، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن را�سد بن حمد الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التمكني املتحدة �ش.م.م

يعلـن حممد بن را�شد بن حمد الغافري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة التمكني املتحدة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1093887، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عمر بن مرهون بن حممد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوبال للتنمية وال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن عمر بن مرهون بن حممد العي�شائي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اأوبال للتنمية وال�شتثمار 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1326752،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن حمود بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو �سرى احلديثة و�سريكه �ش.م.م

يعلـن �شامل بن حمود بن �شامل الوهيبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة م�شاريع اأبو �شرى احلديثة 
و�شريكه �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1299634، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن اأحمد بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اجلزيرة الوطنية �ش.م.م

اأحمد بن علي العجمي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شماء اجلزيرة الوطنية  يعلـن حممد بن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1106381،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

فهد بن حممد بن هالل اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد لإدارة امل�ساريع �ش.م.م

امل�شاريع  لإدارة  اأجماد  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  اخلليلي  هلل  بن  حممد  بن  فهد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1000706،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

وليد بن �سعيد بن نا�سر الأزكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البنيان العايل للتعمري والتجارة �ش.م.م

للتعمري  العايل  البنيان  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الأزكي  نا�شر  بن  �شعيد  بن  وليد  يعلـن 
والتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1076325، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن علي بن �سامل الكلباين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرات الدولية �ش.م.م

يعلـن حممد بن علي بن �شامل الكلباين ب�شفـته امل�شفي ل�شركة امل�شرات الدولية �ش.م.م، 

وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1034447، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور ال�سيف الوطنية �ش.م.م

الوطنية  ال�شيف  زهور  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الكلباين  �شامل  بن  علي  بن  يعلـن حممد 

اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1771248،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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