Application Form (2)

)2( استمارة رقم

This application is for the company incorporated in Oman

هذه االستمارة خاصة بالشركة المؤسسة داخل سلطنة عمان

 New license

 نوع الطلب



Type of application

 Renew license
Company's detail

 تجديد الترخيص

 ترخيص جديد
بيانات الشركة
اسم الشركة

Company's name

Company's legal format 

 Public joint stock company (SAOG)
 Closed joint stock company (SAOC)
 Limited liability (L.L.C)
 Others: …………………..

)ع.ع.م. مساهمة عامة (ش
)م.ع.م. مساهمة مقفلة (ش

 الشكل القانوني للشركة

)م.م. محدودة المسئولية (ش
.................... : أخرى

No. of
registration
Details of
Date of
Commercial
registration
registration
Place of
registration
Company's head office

رقم السجل
تاريخ التسجيل
مكان التسجيل

النشاط الرئيسي للشركة
أموال الشركة
رأس مال الشركة المصرح به

Company's authorized capital

رأس مال الشركة المدفوع

Company's paid up capital

االحتياطيات الحرة

Free reserved
Address & communication details for the company

العنوان وتفاصيل االتصال

Company's Main Address

العنوان الرئيسي للشركة
ب.ص

P.O.Box
Address

التجاري

المقر الرئيسي للشركة

Company's main activity
Company's Fund

بيانات السجل

Postal code
Are/City

الرمز البريدي

العنوان

المدينة/المنطقة

Telephone no.

رقم الهاتف

Fax no.

رقم الفاكس

E-mail

البريد اإللكتروني

Website

الموقع اإللكتروني
Name of company's Internal Auditor
P.O.Box

Address

Postal code
Are/City

اسم مدقق الشركة الداخلي
ب.ص
الرمز البريدي

العنوان

المدينة/المنطقة

Telephone no.

رقم الهاتف

Fax no.

رقم الفاكس

E-mail

البريد اإللكتروني

Website

الموقع اإللكتروني

اسم مدقق الشركة الخارجي
ص.ب
العنوان

Name of company's External Auditor
P.O.Box

الرمز البريدي

Postal code

المنطقة/المدينة

Address

Are/City

رقم الهاتف

Telephone no.

رقم الفاكس

Fax no.

البريد اإللكتروني

E-mail

الموقع اإللكتروني

Website
اسم المستشار القانوني للشركة (إن وجد)
ص.ب

العنوان

)Name of company's Legal Advisor (If any
P.O.Box

الرمز البريدي

Postal code

المنطقة/المدينة

Address

Are/City

رقم الهاتف

Telephone no.

رقم الفاكس

Fax no.

البريد اإللكتروني

E-mail

الموقع اإللكتروني

Website
اسم منسق الشركة
ص.ب

العنوان

ٍName of company Secretary
P.O.Box

الرمز البريدي

Postal code

المنطقة/المدينة

Address

Are/City

رقم الهاتف

Telephone no.

رقم الفاكس

Fax no.

البريد اإللكتروني

E-mail

الموقع اإللكتروني

Website
البنك الرئيسي للشركة
ص.ب

العنوان

الرمز البريدي
المنطقة/المدينة

ٍCompany's main bank
P.O.Box
Postal code

Address

Are/City

رقم الهاتف

Telephone no.

رقم الفاكس

Fax no.

البريد اإللكتروني

E-mail

الموقع اإللكتروني

Website

 فأكثر من رأس مال%5 أو المساهمين ممن يملكون/بيانات مؤسسي الشركة و

Company's founders details and\or shareholders who own 5%
or more of the shares
الحصص
Ownership

العنوان
Address

الجنسية
nationality

عدد األسهم

%

الشركة

/رقم البطاقة الشخصية
 سجل تجاري/جواز السفر
ID\Passport\commercial
registration no.

No. of shares

%

العنوان
Address

الجنسية
nationality

الخبرات
Experiences

عدد األسهم

Declaration
We………………………………………...………………………
the undersigned, solemnly declare that the facts given in the
application form and documents enclosed with it are complete,
true and up to date and we take full responsibilities when
otherwise. We also undertake to inform Capital Market
Authority (CMA) in writing of any material change in
information relevant to this application. We also authorized
CMA to obtain any information from any persons or bodies
within submission period or any time in the future.
Authorized person to sign on behalf of
the company

Date

/رقم البطاقة الشخصية

 سجل تجاري/جواز السفر
ID\Passport\commercial
registration no.

No. of shares

Signature & Company's stamp

 المساهم/اسم المؤسس
Founder\ shareholder
name

بيانات أعضاء مجلس إدارة الشركة

Company's board of directors
الحصص
Ownership

 اعتباري/طبيعي
Individual/
institution

 اعتباري/طبيعي
Individual/
institution

اسم عضو مجلس اإلدارة
Director name

إقرار
.......................................................... /بهذذذذذذذذذذذذذا نقذذذذذذذذذذذذر نحذذذذذذذذذذذذن
والموقعون أدنذاه أن المعلومذات الذواردة فذي هذذه االسذتمارة بمذا فيهذا الملحقذات المرفقذة
.ف ذلذك.حقيقية وصحيحة و محدثة حتى تاريخذه ونتحمذل المسذئولية الكاملذة عنذد خذ
 كمذذا.ت لهذذذه المعلومذذات. الهيئذذة العامذذة لسذذوق المذذال كتابذذة بأيذذة تعذذدي.ونتكفذذل بذذالب
نفذذوا الهيئذذة للحصذذول علذذى أي معلومذذات بشذذأنها مذذن أي شذذخص أو جهذذة تعتبرهذذا

.الهيئة ذات صلة في يوم تقديم الطلب وفي أي وقت في المستقبل
اسم الشخص المفوا بالتوقيع نيابة عن الشركة
التوقيع وختم الشركة
التاريخ

