
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1363(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

       وزارة املاليـــة

قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/164    �سـادر فــي 2020/10/5 بن�سـر احل�سـاب اخلتامـي 
للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م .

                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/184    �ســادر فــي 2020/10/21 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكـــام 

لئحة تنظيم العرو�ض الرتويجية .
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/185    �ســــادر فــــي 2020/10/21 بتعديــل بعــ�ض اأحكـــام 

الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�سة .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة

 وزارة العمــــل
اإعـــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابـات عماليــة .   

                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفاع .

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 8 ربيـــع الأول 1442هـ                                                   املـوافــــــق 25 اأكتــوبــــر 2020م
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اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
اإعـالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

ا�ستـــدراك .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدواح للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاث املا�سية �ض.م.م .

ال�سام�ســي  حميــد  بــن  �سعيــد  بــن  حممــد  ل�سركــة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل وادي الغربية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق وادي اجلزي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع عي�سى الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابع اخلري والكرم للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تركواز احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيـاب �سينـج الهند�سية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفال املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنرت�سريف عمان �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معمل احليل للت�سوير �ض.�ض.و .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأي بي ال لوجي�سيتك�ض عمان �ض.م.ع.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العنربي املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحراء خيلة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وحممد للم�ساريع �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموخ لالإن�ساءات وخدمات النفط �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنهار اجلنــان للتجــارة �ض.�ض.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة دار املرعي للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رحاب دربات للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النهج ال�ضحيح للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االأزاهري املتحدة للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو هيام العاملية للتجارة واملقاوالت - تو�ضية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مطعم ومقهى لذيذ �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ح�ضن و�ضالح اأبناء علي بن ح�ضن املعمري 

للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احل�ضيب الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رمال البحرية الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بهجة الفليج للتجارة - ت�ضامنية  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بوابة املحيط ال�ضاملة لال�ضتثمار �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة باملريا لل�ضفر وال�ضياحة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جمموعة تكنيك لل�ضيارات �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الفيافـي لتجهيز حلوم الدواجن املربدة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زوان لالإنتاج امل�ضموع وغري املرئي �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأثري �ضمائل للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرباق للتطوير �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النخبة للم�ضاريع املتكاملة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو قراعة للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضواق املوالح - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ق�ضر اللوؤلوؤ �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ثريو�ش ال�ضرق االأو�ضط �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رموز الظاهرة املا�ضية - ت�ضامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضينوبك الهند�ضية م�ضقط �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اأبو رتاج العاملية - تو�ضية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة كنز اجلبل ال�ضاملة للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة كنز املحيط ال�ضاملة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .
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وزارة املاليـــة

قـــرار وزاري

 رقـــم 2020/164

بن�سـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

واإلــــى املر�ســـــــوم ال�سلطاين رقـــــم 2019/1 بالت�سديــــــق علــــى امليزانيـــــة العامــــــة للـدولــــــــة 

لل�سنـــــــة املاليـــــــة 2019م ،

وبعد العر�ض على جاللــة ال�سلطــان  ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

مـــــادة وحيـــدة

ين�ســــر فـي اجلريــــدة الر�سميــــة احل�ســـــاب اخلتامــــي للدولـــــــة عــــن ال�سنـــــة املاليـة 2019م ، 

طبقــا للجــداول التف�سيليــة املرفقــة .

�سـدر فـي : 17 / 2 /  1442هـ

املـوافــــق :  5 / 10 /2020م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي 

                                                                                          وزيــــــــــــــــــــر املاليــــــــــــــــــــــة
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

 6536.4

اأول : الإيرادات :

النفطية الإيرادات  �سافـي   -1 5465.0 6098.5

الغاز 2030.8  اإيرادات   -2 1980.0 1900.5

2331.5 2350.0 3- اإيرادات جارية         )جدول 2(2233.3 

70.9 165.0  4- اإيرادات راأ�ض مالية  )جدول 3(133.4 

187.3 140.0  5- ا�سرتدادات راأ�ض مالية  )جدول 3(15.7 

10588.7 10100 اإجمالــــي الإيــــرادات     10949.6 

 3878.5

العام : الإنفاق  ثانيا: 

      امل�سروفات اجلارية :

والأمن  الدفاع  3358.5 3450.0 6- م�سروفات 

 4373.7)4 املدنية )جدول  الوزارات  4486.8 4490.0 7- م�سروفات 

النفط 377.1  اإنتاج  م�سروفات   -8 360.0 407.2

الغاز 525.6  واإنتاج  �سراء  م�سروفات   -9 570.0 570.2

العام618.3  الدين  683.6 630.0 10- خدمة 

اجلارية 9773.2  امل�سروفات  9506.3 9500 جملة 

احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
  جـدول رقـم ) 1(                                                              ) مليون ريال عماين (
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

 1199.9
امل�سروفات ال�ستثمارية :

1324.9 1200 11- امل�سروفـــــــــــات الإمنائية ) جدول 5 (

 152.1
12- امل�ســــــــروفـــــــــــات الإمنائيــــــــــــة 

لل�سركــــــات احلكوميــــــــة
 125.0 83.1

 11.2
13- امل�ســــروفــــــات الراأ�ض ماليــــــة

       للوزارات املدنية  ) جدول 3/4 (
 0 9.4

885.5 800 14- م�سروفات اإنتاج النفط 921.3 

454.1 500 15- م�سروفات اإنتاج الغاز 755.7 

ال�ستثمارية3040.2  امل�سروفات  2757.0 2625 جملة 

 115.70.0

      امل�ساهمات  ونفقات اأخرى :
16- م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية 

78.1 30واإقليمية ودولية

600.0 485.0 17 -  دعم قطاع الكهرباء476.6 

190.1 190.0 18 - الدعم الت�سغيلي لل�سركات احلكومية142.8 

 25.9
19 - دعـــــــــــم فـــــــوائـــــد الــــقــــرو�ض 

36.9 30.0 التنمويــة والإ�سكانيــة

39.9 40.0 20 - دعم املنتجات النفطية20.0 

2.9 21 - دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية4.8 

947.9 775.0 جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى785.8 

تابـع جـدول رقـم )1(                                          ) مليون ريال عماين (
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

13211.2 12900 اإجمايل الإنفاق العام 13599.2 

 )2.622.5()2.800.0(ثالثا:العجز ) اأول - ثانيا ()2.649.6(

  3200.6
)259.5(

رابعا: و�سائل التمويل :
22- �سافـي القرتا�ض اخلارجي :

                -  القرو�ض املتوقع ت�سلمها

                -  القرو�ض املتوقع �سدادها

   2172
)172( 

  1808.3
)127.3(

 2941.1 2000 1681.0

500.0
)100.0(

23- �سافـي القرتا�ض املحلي : 

                 -  القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

                 -  القرو�ض املتوقع �سدادها

   600
)200( 

  400.0
)200.0(

400.0400 200.0 

400.0 400 24- متويل من الحتياطيات300.0 

)991.5( 
25 - �سافــــي حركــــــة احل�سابــــــات 

احلكوميـــة
-)0.2( 

2280.8 2800 جملــة و�سائــل التمويــل2649.6 

تابـع جـدول رقـم )1(                                         ) مليون ريال عماين (

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 5 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

285 311 9 000 000 14 ديوان البالط ال�سلطاين806 038 12 

756 10  000 3  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء 90   

879 14  000 5  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء834 4  

109 818  000 635  وزارة ال�سوؤون القانونية739 232 1 

729 142 696 000 255 625 وزارة املالية 962 625 491 

244 175 7 000 900 6 وزارة اخلارجية512 129 8 

388 176  000 200  وزارة الداخلية084 179  

651 503  000 650  وزارة الإعالم479 631  

873 193 19 000 000 22 وزارة التجارة وال�سناعة587 526 18 

243 914 37 000 025 11 وزارة النفط والغاز253 333 12 

042 750 6 000 000 8 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية262 721 7 

189 642 2 000 430 2 وزارة العدل 488 425 2 

952 746 44 000 150 30 وزارة ال�سحة457 707 27 

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكومـية والهيئـات العامـة 
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م

جـدول رقـم )2(                                    )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 6 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

553 931 5 000 000 2 وزارة الرتبية والتعليم285 090 2 

274 161 1 000 115 1 وزارة التنمية الجتماعية239 217 1 

503 672  000 700  وزارة الرتاث والثقافة  446 655  

660 646 17 000 100 22 وزارة النقل والت�سالت962 105 19 

344 407 66 000 000 72 وزارة الإ�سكــــــان  553 516 79 

095 659 21 000 400 25 وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  289 091 24 

0   000 2  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني895   

160 945 14 000 000 22 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار441 327 16 

448 9  000 7  حمافظة م�سقط986 8  

848 200 1 000 800  جمل�ض املناق�سات 607 766  

0   000 6  جمل�ض ال�سورى836 3  

592 4  000 7  وزارة اخلدمة املدنية606 4  

767 933 1 000 700 6 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي 707 508  

648 30  000 50  وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (400 8  

912 909 163 000 466 165 موازنات الفائ�ض والدعم223 911 15 

971 511  000 600  وزارة ال�سوؤون الريا�سية244 552  

988 31  000 100  معهد الإدارة العامة965 23  

تابـع جـدول رقـم )2(                                           )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 7 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

964 262 3 000 000 1 وزارة التعليم العايل 591 913  

028 233  000 40  املجل�ض الأعلى للتخطيط 200 124  

839 342  000 400  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية301 219  

565 8  000 10  جمل�ض الدولة268 11  

591 25  000 20  جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة076 20  

231 316 4 000 900 6 الدعاء العام684 550 5 

553 181  000 195  الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية720 193  

173 168 12 000 220 13 وزارة ال�سياحة 553 877 10 

858   000 1  جمل�ض البحث العلمي19   

995 810  000 700  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية149 3  

343 232 244 000 000 290 وزارة القوى العاملة966 452 261 

0   000 55  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية21   

107 547 2 000 900 2 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية421 390 3 

0   0   الهيئة العامة للمياه 951 445 41 

559 337  000 335  الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك390 412  

528 20  000 455  الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون133 14  

526 399  000 265  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي559 387  

تابـع جـدول رقـم )2(                                           )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 8 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

750   000 1  املركز الوطني للت�سغيل024 1  

209 054 9 000 000 7 جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء781 278 8 

234 9  -م�سروع جامعة عمان380 9  

832 757 86 000 900 89 الهيئة العامة للطريان املدين 139 041 78 

867 178  000 200  حمكمة الق�ساء الإداري 600 181  

742 114  000 130  الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة563 107  

931 069 19 000 400 34 الهيئة العامة للتعدين687 058 23 

052 221  000 300  املتحف الوطني863 186  

384 365  000 200  وزارة الدفاع927 571  

798   -وزارة املالية ) احل�ساب اخلا�ض (758   

462 424 481 000 000 490 �سرطة عمان ال�سلطانية297 120 520 

974 3  -وزارة النفط والغاز ) قطاع الغاز (423 35  

 457 407 443
وزارة املاليــــة :

625 850 263 000 500 227  - متويل موؤ�س�سات اأخرى

429 333 6 0    - اقرتا�ض 0   

899 756 73 000 567 93 بلدية م�سقط 229 934 76 

-000 000 50 احتياطي خم�س�ض ) اإيراد غري موزع (-

122 479 2331 000 000 2350 الإجمالــــــــــــي353 302 2233 

تابـع جـدول رقـم )2(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 9 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

   90
1 - قطاع اخلدمات العامة :

756 10  000 3  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء

879 14  000 5  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء834 4  

109 818  000 635  وزارة ال�سوؤون القانونية739 232 1 

729 142 696 000 255 625 وزارة املالية 961 625 491 

243 175 7 000 900 6 وزارة اخلارجية512 129 8 

000 2  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني895   

843 200 1 000 800  جمل�ض املناق�سات607 766  

0   000 6  جمل�ض ال�سورى836 3  

648 30  000 50  وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى(400 8  

668 2  000 10  جمل�ض الدولة859 5  

591 25  000 20  جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة076 20  

559 337  000 335         الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك390 412  

0   000 55  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية20   

000 000 50 وزارة املالية - اعتماد اإجمايل غري موزع

996 750 705 000 076 684 جملـة قطـاع اخلدمــات العامــة219 211 502 

 
  571 927

2 - قطاع الدفاع :
وزارة الدفــــــاع

 
 200 000

 
  365 385

385 365  000 200  جملـة قطــاع الدفــاع927 571  

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
 عـن ال�سنـة املاليـة 2019م )ح�سـب التخ�سـ�سات الوظيفـية (

جـدول رقـم )1/2(                         )بالريال العماين(

-15-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 10 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

  179 084
3 - قطاع الأمن والنظام العام :

وزارة الداخلية
 

  200 000
 

  176 388

358 641 2 000 430 2 وزارة العدل 687 423 2 

449 9  000 7         حمافظة م�سقط986 8  

231 316 4 000 900 6 الدعاء العام 684 550 5 

209 054 9 000 000 7 جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء781 278 8 

867 178  000 200  حمكمة الق�ساء الإداري600 181  

798   -وزارة املالية ) احل�ساب اخلا�ض (758   

462 424 481 000 000 490 �سرطة عمان ال�سلطانية298 120 520 

762 801 497 000 737 506 جملة قطاع الأمن والنظام العام878 743 536 

  
  1 800

4 - قطاع التعليم :
-وزارة العدل ) املعهد العايل للق�ساء (

 
   831

676 18  000 13  وزارة ال�سحة ) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (509 15  

389 929 5 000 000 2 وزارة الرتبية والتعليم140 089 2 

767 933 1 000 700 6 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي707 508  

988 31  000 100  معهد الإدارة العامة965 23  

965 262 3 000 000 1 وزارة التعليم العايل592 913  

989 36  -وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية-

858   000 1  جمل�ض البحث العلمي19   

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(

-16-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

995 810  000 700  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية 149 3  

526 399  000 265  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي559 387  

470 019 1 000 800 1 وزارة القوى العاملة ) قطاع التعليم التقني والتدريب املهني (293 148 1 

234 9  -م�سروع جامعة عمان381 9  

688 454 13 000 579 12 جملة قطاع التعليم114 101 5 

 27 691 948
5 - قطاع ال�سحة :

276 728 44 000 137 30 وزارة ال�سحة

276 728 44 000 137 30 جملة قطاع ال�سحة948 691 27 

 1 217 239
6 - قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

274 161 1 000 115 1 وزارة التنمية الجتماعية

592 4  000 7  وزارة اخلدمة املدنية606 4  
874 212 243 000 200 288 وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل (673 304 260 

750   000 1  املركز الوطني للت�سغيل024 1  

490 379 244 000 323 289 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية542 527 261 

 12 038 806
7- قطاع الإ�سكان :

284 311 0009 000 14 ديوان البالط ال�سلطاين ) بلدية �سحار (

344 407 66 000 000 72 وزارة الإ�سكـــــان 553 516 79 

 23 752 694
وزارة البلــديــــات الإقليمــيـــــــة ومـــــــــوارد امليــاه 

095 659 21 000 400 25 ) قطاع البلديات الإقليمية ( 

  338 595
وزارة البلــــديــــات الإقليمــية ومـــــــــوارد امليــــــاه 

0   0   ) قطــاع مــوارد امليــاه (

160 945 14 000 000 22 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار441 327 16 

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 12 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

107 547 2 000 900 2 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية421 390 3 

000 000 40 000 466 67 الهيئة العامة للمياه950 445 41 

899 756 73 000 567 93 بلدية م�سقط228 934 76 

889 626 228 000 333 297 جملة قطاع الإ�سكـــــان688 744 253 

 
  631 479

 8 - قطاع  الثقافة وال�سوؤون الدينية :
وزارة الإعالم

 
  650 000

 
  503 651

164 2  -وزارة الرتبية والتعليم ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (145 1  

503 672  000 700  وزارة الرتاث والثقافة 446 655  

971 511  000 600  وزارة ال�سوؤون الريا�سية244 552  

851 305  000 400  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية301 219  

897 5  -جمل�ض الدولة ) اللجنة الوطنية لل�سباب (409 5  

553 181  000 195  الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية720 193  

528 20  000 455  الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون133 14  

052 221  000 300  املتحف الوطني863 186  

170 425 2 000 300 3 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية740 459 2 

 12 333 253
9 - قطاع الطاقة والوقود :

243 914 37 000 025 11 وزارة النفط والغاز ) قطاع النفط (

974 3  -وزارة النفط والغاز ) قطاع الغاز (423 35  

217 918 37 000 025 11 جملة قطاع الطاقة والوقود676 368 12 

 7 721 262
10 - قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

042 750 6 000 000 8 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

042 750 6 000 000 8 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية262 721 7 

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 13 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

 19 105 962
12 - قطاع النقل والت�سالت :

660 646 17 000 100 22 وزارة النقل والت�سالت

307 896 123 000 000 98 هيئة تنظيم الت�سالت 146 883 15 

833 757 86 000 900 89 الهيئة العامة للطريان املدين 139 041 78 

800 300 228 000 000 210 جملة قطاع النقل والت�سالت247 030 113 

 18 526 587
13 - �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

873 193 19 000 000 22 وزارة التجارة وال�سناعة

605 13  -موازنات الفائ�ض والدعم077 28  

028 233  000 40  املجل�ض الأعلى للتخطيط 201 124  

173 168 12 000 220 13 وزارة ال�سياحة 553 877 10 

742 114  000 130  الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة564 107  

931 069 19 000 400 34 الهيئة العامة للتعدين687 058 23 

352 793 50 000 790 69 جملة ال�سوؤون القت�سادية الأخرى669 722 52 

 457 407 443

14 - اأخــــــــرى :
وزارة املالية :

625 850 263 000 500 227 - متويل موؤ�س�سات اأخرى

430 333 6 0- اقرتا�ض-

055 184 270 000 500 227 جملة الأخرى443 407 457 

-0   احتياطي خم�س�ص ) اإيراد غري  موزع (   -

122 479 2331 000 000 2350 الإجمالـــــــــــــــي353 302 2233 

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 14 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

463 112 782
اأ - اإيرادات ال�سرائب والر�سوم :

881 837 000624 000 600�سريبة الدخل )على ال�سركات وعلى املوؤ�س�سات (

036 451 000242 000 287ر�سوم الرتاخي�ض با�ستقدام العمال غري العمانيني122 530 258

297 836 00043 420 57ر�سوم البلدية على الإيجارات173 845 46

790 495 00055 650 64ر�سوم املعامالت العقارية550 735 58

255 651 038    ال�سريبة النتقائية-

857 422 50016 368 20رخ�ض ممار�سة الأعمال التجارية960 764 15

928 703 00065 000 60رخ�ض و�سائل النقل145 165 64

035 797 00031 485 42ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى    309 266 30

576 041 00028 800 32ر�سوم امتياز مرافق     436 956 23

675 362 00023 200 35ر�سوم حملية خمتلفة645 565 24

000 500 37-ر�سوم تراخي�ض خدمات الت�سالت444 444 

030 201 000 170 ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة220 194 

334 448 000234 000 250�سريبة جمركية968 294 277

694 749 5001442 093 1450جملة ) اأ ( اإيرادات ال�سرائب والر�سوم754 875 1263

53 831 512
ب - اإيرادات  غري  �سريبية :

467 184 00050 927 83اإيرادات بيع املياه

965 126 000 320 2اإيرادات مياه خمتلفة087 148 

004 553 00071 000 75اإيرادات املطارات804 837 68

الإيـرادات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م 
) ح�ســـــــــب البنــــــود (

جـدول رقـم )2/2(                )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

232 866 000 950 اإيرادات املوانئ166 934 

632 679 00075 000 85اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت643 188 

675 716 00010 000 13 فائ�ض الهيئات العامة 059 250 15

699 970 15820 510 18  اإيرادات تاأجري عقارات حكومية591 307 19

878 585 000260 000 220  اأرباح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�ض راأ�ض املال 773 389 428

619 704 76920 208 22  فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة229 081 49

081 319 00052 030 62  ر�سوم الهجرة واجلوازات361 742 62

342 923 07655 461 63  ر�سوم واأتعاب اإدارية خمتلفة541 826 75

239 026 037125 127 114  تعوي�سات وغرامات وجزاءات498 908 103

754 806 00010 000 20  اإيرادات تعدين520 418 13

436 116 000 195   مبيعات مواد غذائية870 144 

481 334 000 379   اإيرادات زراعية خمتلفة607 297 

073 685 00037 126 28  اإيرادات طبية510 731 21

277 176 46060 672 40  اإيرادات متنوعة ) اأخرى (034 454 47

574 953 034    اإيرادات نفطية اأخرى794 933 7

428 729 500888 906 849جملة ) ب ( الإيرادات غري ال�سريبية599 426 969

-000 000 50ج ـ احتياطي خم�س�ص ) اإيراد غري موزع (-

122 479 0002331 000 2350الإجمالــــي ) اأ + ب + ج (353 302 2233

تابـع جـدول رقـم )2/2(                                    )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

البيـــــــــــــــــــــــاناملالية 2018م

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
الفعـــــلي  املعتمدة

 

  66 451

اإيرادات راأ�ص مالية :
1- قطاع اخلدمات العامة :

وزارة املالية

 

  500 000

 

-

-000 500  جملة قطاع اخلدمات العامة451 66  

1 - قطاع ال�سحة : 
--وزارة ال�سحة

جملة قطاع ال�سحة 

 
  222 194

7- قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين ) بلدية �سحار (

 
  700 000

 
  265 373

239 895 15 000 800 18 وزارة الإ�سكان 113 510 17 

612 160 16 000 500 19 جملة قطاع الإ�سكان307 732 17 

 9 - قطاع الطاقة والوقود : 
--وزارة النفط والغاز ) قطاع الغاز (

جملة قطاع الطاقة والوقود 

 115 608 214
10 - قطاع املعونات : 

880 737 54 000 000 145 املعونات

880 737 54 000 000 145 جملة قطاع املعونات 214 608 115 

492 898 70 000 000 165 اإجمايل الإيرادات الراأ�ص مالية972 406 133 

 15 646 690

ا�سرتدادات راأ�ص مالية :
14- اأخرى :

761 305 187 000 000 140 وزارة املالية ) متويل موؤ�س�سات اأخرى (

761 305 187 000 000 140 اإجمايل ال�سرتدادات الراأ�ص مالية690 646 15 

الإيـرادات الـراأ�ص ماليـة وال�ستـردادات الـراأ�ص ماليـة للـوزارات املدنيـة 
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م ) ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفيـة (

جـدول رقـم )3(                          )بالريال العماين(
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الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

  66 451

اإيرادات راأ�ص مالية :

000 250  اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية
 

937 790 11 000 950 11 اإيرادات بيع اأرا�ض حكومية230 786 13 

675 369 4 000 800 7 املح�سل من قرو�ض الإ�سكان املح�سلة لذوي الدخل املحدود077 946 3 

--حتويالت راأ�ض مالية حملية-

880 737 54 000 000 145  معونات من منظمات جمل�ض التعاون214 608 115 

492 898 70 000 000 165 اإجمايل الإيرادات الراأ�ص مالية972 406 133 

 7 130 343

ا�سرتدادات راأ�ص مالية :

ا�سرتداد اأق�ساط القرو�ض :

317 429 20 000 000 20 ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وموؤ�س�سات عامة وغريها

317 429 20 000 000 20 جملة ا�سرتداد اأق�ساط القرو�ض343 130 7 

 8 516 347

بيع ا�ستثمارات :

بيع ا�ستثمارات فـي هيئات وموؤ�س�سات عامة
 

  120 000 000 166 876 444

444 876 166 000 000 120  جملة بيع ال�ستثمارات347 516 8  

761 305 187 000 000 140 اإجمايل ال�سرتدادات الراأ�ص مالية690 646 15 

الإيـرادات الـراأ�ص ماليـة وال�ستـردادات الـراأ�ص ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م
) ح�ســــب البنــــود (

جـدول رقـم )1/3(             )بالريال العماين(
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الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

418 405 139 000 739 139 ديوان البالط ال�سلطاين719 610 141 

057 561 326 000 022 289 �سوؤون البالط ال�سلطاين167 962 303 

535 158 5 000 174 5 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء776 043 5 

275 477 1 000 528 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء120 053 2 

549 889 3 000 331 4 وزارة ال�سوؤون القانونية257 748 3 

358 125 19 000 406 17 وزارة املالية 223 522 18 

628 755 63 000 724 65 وزارة اخلارجية793 552 59 

046 285 39 000 703 35 وزارة الداخلية390 516 35 

927 689 9 000 800 9 وزارة الإعالم515 221 10 

754 571 16 000 000 16 وزارة التجارة وال�سناعة377 115 16 

764 114 5 000 541 4 وزارة النفط والغاز045 528 4 

316 966 53 000 246 53 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 095 028 53 

489 577 17 000 263 18 وزارة العدل 308 215 17 

888 840 728 000 322 681 وزارة ال�سحة879 306 678 

امل�سروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م

جـدول رقـم )4(                                      )بالريال العماين(

-24-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 19 -

الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

409 649 1269 000 198 1170 وزارة الرتبية والتعليم921 195 1155 

121 505 144 000 975 143 وزارة التنمية الجتماعية705 014 145 

918 356 11 000 558 10 وزارة الرتاث والثقافة 541 489 11 

374 888 15 000 580 15 وزارة النقل والت�سالت 623 040 15 

217 357 41 000 431 41 وزارة الإ�سكان     670 061 41 

062 399 96 000 559 98 وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه   830 517 97 

133 930  000 679  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني891 126 1 

588 816 97 000 182 96 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار483 010 97 

690 103 4 000 092 4 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط482 041 4 

494 723 2 000 710 2 جمل�ض املناق�سات895 641 2 

0   0   مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان ل�سوؤون التخطيط القت�سادي500 260  

999 386 7 000 389 7 جمل�ض ال�سورى969 967 6 

255 523 6 000 503 6 وزارة اخلدمة املدنية 540 299 6 

468 705 218 000 601 207 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمي615 554 213 

113 292 20 000 680 18 وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (710 263 18 

064 405 165 000 239 186 موازنات الفائ�ض والدعم334 041 34 

267 831 31 000 866 29 وزارة ال�سوؤون الريا�سية161 202 30 

624 082 1 000 127 1 معهد الإدارة العامة819 061 1 

تابـع جـدول رقـم )4(                                             )بالريال العماين(
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الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

906 294 59 000 182 59 وزارة التعليم العايل081 352 58 

 243 622 000
ح�ســـة احلكومــة فـي معا�ســـات موظفـي احلكومــــة 

العمانيني 
 243 622 000 243 622 000

988 758 9 000 878 10 املجل�ض الأعلى للتخطيط 501 623 12 

492 22  000 958 13 منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة136 567 29 

804 534 85 000 333 85 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية099 343 89 

318 108 9 000 255 9 جمل�ض الدولة843 201 9 

050 944 18 000 958 18 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة750 123 19 

331 770 20 000 984 19 الدعاء العام827 759 19 

895 947 10 000 620 10 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية042 965 10 

685 890 10 000 046 12 وزارة ال�سياحة 643 628 10 

957 547 5 000 853 5 جمل�ض البحث العلمي773 702 5 

523 053 7 000 957 8 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية889 936 6 

110 186 168 000 190 157 وزارة القوى العاملة959 114 156 

635 880 4 000 082 5 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية419 978 4 

341 820 14 000 708 14 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية884 528 14 

0   0   الهيئة العامة للمياه000 550 143 

277 814 12 000 801 12 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك285 690 12 

تابـع جـدول رقـم )4(                                             )بالريال العماين(
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الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

881 803 40 000 723 40 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون289 011 41 

988 276 1 000 945  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي771 197 1 

000 586 10 000 586 10 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم000 521 9 

555 125 3 000 137 4 الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 394 207 3 

000 330 178 وزارة املالية - اعتماد اإجمايل غري موزع

 45 421 893
جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء

) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (
 46 043 000 46 408 959

157 549  000 663 1 م�سروع جامعة عمان ) امل�سروفات التاأ�سي�سية (624 599  

247 881 25 000 533 22 الهيئة العامة للطريان املدين  375 764 25 

800 293 4 000 229 4 حمكمة الق�ساء الإداري 000 141 4 

621 132 3 000 067 3 الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة994 618 2 

693 139 3 000 873 2 الهيئة العامة للتعدين146 821 2 

801 769 1 000 487 1 املتحف الوطني273 637 1 

598 730 3 000 697 4 الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات 590 526 4 

044 725 18   0 احتياطي خم�س�ض178 432 76 

899 756 74 000 510 85 بلدية م�سقط026 909 76 

355 753 4486 000 418 4478 الإجمالــــي037 716 4373 

تابـع جـدول رقـم )4(                                             )بالريال العماين(

-27-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 22 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 106 065 902
1- قطاع اخلدمات العامة :

206 074 108 000 540 103 ديوان البالط ال�سلطاين

098 269 312 000 391 278 �سوؤون البالط ال�سلطاين367 361 290 

535 158 5 000 174 5 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء776 043 5 

274 477 1 000 528 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء120 053 2 

550 889 3 000 331 4 وزارة ال�سوؤون القانونية257 748 3 

358 125 19 000 406 17 وزارة املالية 223 522 18 

828 727 63 000 593 65 وزارة اخلارجية201 543 59 

133 930  000 679  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني890 126 1 

494 723 2 000 710 2 جمل�ض املناق�سات 895 641 2 

999 386 7 000 389 7 جمل�ض ال�سورى969 967 6 

113 292 20 000 680 18 وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (710 263 18 

280 170 7 000 252 7 جمل�ض الدولة676 445 7 

050 944 18 000 958 18 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة750 123 19 

635 880 4 000 082 5 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية419 978 4 

278 814 12 000 801 12 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك285 690 12 

831 863 588 000 514 549 جملة قطاع اخلدمات العامة440 576 558 

امل�سروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
 عـن ال�سنـة املاليـة 2019م ) ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفـيـة (

جـدول رقـم )1/4(              )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 35 516 390
3- قطاع الأمن والنظام العام :

046 285 39 000 703 35 وزارة الداخلية

881 377 16 000 988 16 وزارة العدل057 110 16 

690 103 4 000 092 4      حمافظة م�سقط482 041 4 

331 770 20 000 984 19 الدعاء العام 827 759 19 

جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 893 421 45 
959 408 46 000 043 46 ) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (

800 293 4 000 229 4 حمكمة الق�ساء الإداري000 141 4 

707 239 131 000 039 127 جملة قطاع الأمن والنظام العام649 990 124 

 2 963 824
4- قطاع التعليم :

320 002 3 000 983 2 ديوان البالط ال�سلطاين ) جمل�س التعليم (

800 27  000 131  وزارة اخلارجية ) املعهد الدبلوما�سي ( 592 9  

608 199 1 000 275 1 وزارة العدل ) املعهد العايل للق�ساء (252 105 1 

398 736 17 000 342 18 وزارة ال�سحة ) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (330 495 17 

765 413 1267 000 975 1166 وزارة الرتبية والتعليم112 953 1152 

468 705 218 000 601 207 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي614 554 213 

624 082 1 000 127 1 معهد الإدارة العامة819 061 1 

906 294 59 000 182 59 وزارة التعليم العايل081 352 58 

354 262 4 000 169 4 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية ) كلية العلوم ال�سرعية ( 860 014 4 

246 013 1 000 995  الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية )مراكز تدريب ال�سناعات احلرفـية(513 075 1 

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(  
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

957 547 5 000 853 5 جمل�ض البحث العلمي773 702 5 

523 053 7 000 957 8 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية889 936 6 

204 554 117 000 817 117 وزارة القوى العاملة )قطاع التعليم التقني والتدريب املهني (496 733 117 

988 276 1 000 945  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي771 197 1 

157 549  000 663 1 م�سروع جامعة عمان ) امل�سروفات التاأ�سي�سية (624 599  

318 720 1705 000 015 1598 جملة قطاع التعليم550 756 1584 

 660 811 549
5- قطاع ال�سحة :

490 104 711 000 980 662 وزارة ال�سحة

490 104 711 000 980 662 جملة قطاع ال�سحة549 811 660 

 145 014 705
6- قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

121 505 144 000 975 143 وزارة التنمية الجتماعية 

254 523 6 000 503 6 وزارة اخلدمة املدنية 541 299 6 

664 439 3 000 842 15 موؤ�س�سات اأخرى384 549 5 

000 622 243 000 622 243 ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي احلكومة العمانيني 000 622 243 

492 22  000 958 13 منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة 136 567 29 

906 631 50 000 373 39 وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل ( 463 381 38 

555 125 3 000 137 4 املركز الوطني للت�سغيل394 207 3 

992 869 451 000 410 467 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية623 641 471 

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(  
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 24 350 573
7- قطاع الإ�سكان :

946 521 19 000 583 24 ديوان البالط ال�سلطاين

217 357 41 000 431 41 وزارة الإ�سكان   670 061 41 

 97 517 830
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

) قطاع البلديات الإقليمية ( 
 98 559 000 96 399 062

588 816 97 000 182 96 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار483 010 97 

341 820 14 000 708 14 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية884 528 14 

700 503 133 000 893 143 الهيئة العامة للمياه000 550 143 

899 756 74 000 510 85 بلدية م�سقط026 909 76 

753 175 478 000 866 504 جملة قطاع الإ�سكان466 928 494 

 1 930 344

8- قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :
ديـــــــوان البـــــالط ال�سلطانــــــــي 

000 946 1 000 946 1 ) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافـية (

928 689 9 000 800 9 وزارة الإعالم515 221 10 

644 235 2 000 223 3 وزارة الرتبية والتعليم ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (809 242 2 

918 356 11 000 558 10 وزارة الرتاث والثقافة 541 489 11 

642 490 3 000 762 2  موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر والإعالن 844 941 4 

267 831 31 000 866 29 وزارة ال�سوؤون الريا�سية161 202 30 

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

449 272 81 000 164 81 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية239 328 85 

038 938 1 000 003 2 جمل�ض الدولة ) اللجنة الوطنية لل�سباب (167 756 1 

649 934 9 000 625 9 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية529 889 9 

959 291 14 000 631 10 �سوؤون البالط ال�سلطاين ) دار الأوبرا ال�سلطانية (800 600 13 

881 803 40 000 723 40 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون289 011 41 

800 769 1 000 487 1 املتحف الوطني273 637 1 

598 730 3 000 697 4      الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات590 526 4 

773 291 214 000 485 208 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية101 778 218 

 4 528 045
9- قطاع الطاقة والوقود :

764 114 5 000 541 4 وزارة النفط والغاز

764 114 5 000 541 4 جملة قطاع الطاقة والوقود045 528 4 

 3 155 776
10- قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

538 285 3 000 280 3 ديوان البالط ال�سلطاين ) م�سروع زراعة املليون نخلة (

316 966 53 000 246 53 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 096 028 53 

854 251 57 000 526 56 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية872 183 56 

 15 040 623
12- قطاع النقل والت�سالت :

374 888 15 000 580 15 وزارة النقل الت�سالت 

827 439 19 000 217 18 هيئة تقنية املعلومات505 226 18 

248 881 25 000 533 22 الهيئة العامة للطريان املدين 374 764 25 

449 209 61 000 330 56 جملة قطاع النقل والت�سالت502 031 59 

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 

  260 500

13- �سوؤون اقت�سادية اأخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين 

) مكتـب م�ست�ســـار جاللــــــة ال�سلطــــــــان ل�سـوؤون 
التخطيــــط القت�ســـــادي ( 

 3 407 000

 

 3 575 408

0   0   وحدة دعم التنفيذ واملتابعة300 144 3 

754 571 16 000 000 16 وزارة التجارة وال�سناعة377 115 16 

231 531 5 000 525 5  الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي000 545 1 

0   0   �سندوق الرفد601 778 3 

988 758 9 000 878 10 املجل�ض الأعلى للتخطيط 501 623 12 

685 890 10 000 046 12 وزارة ال�سياحة 643 628 10 

000 586 10 000 586 10 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم000 521 9 

622 132 3 000 067 3 الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة994 618 2 

693 139 3 000 873 2 الهيئة العامة للتعدين146 821 2 

381 186 63 000 382 64 جملة ال�سوؤون القت�سادية الأخرى062 057 63 

044 725 18 0   معونات مدفوعة178 432 76 

-    000 330 178 احتياطـــي خم�ســـ�ص0  

356 753 4486 000 418 4478 الإجمالــــــــــي037 716 4373 

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 1565 907 214

 اأ - م�سروفات خدمية و�سلعية :
رواتب واأجور :

529 404 1644 711 414 1643 رواتب اأ�سا�سية

185 317 20 165 674 15 اأجور املوؤقتني554 893 19 

250 955 1 0   تكاليف تعيني اخلريجني500 777 1 

964 676 1666 876 088 1659 جملــة الـرواتب والأجــور268 578 1587 

 549 735 711
بــدلت :
263 861 576 458 998 556 بدل �سكن

577 075 76 128 224 72 بدل كهرباء110 517 70 

447 163 47 590 670 45 بدل مياه844 619 44 

998 871 42 353 284 41 بدل هاتف383 250 40 

540 128 113 360 305 109 بدل طبيعة عمل197 067 108 

863 537 9 941 678 9 بدل اغرتاب357 856 9 

162 656 189 217 728 182 بدل نقل261 051 180 

352 595 34 731 754 34 بدلت اأخرى926 770 33 

928 139 174 501 727 172 عالوة غالء معي�سة953 458 171 

130 030 1264 279 372 1225 جملــــة البـــدلت742 327 1208 

 14 376 584
م�ستحقات اأخرى :

259 802 14 095 846 15 تذاكر ال�سفر

460 615 2 586 632 2 م�سروفات ال�سفر793 616 2 

امل�سروفـات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م 
) ح�ســـــب البنــــــود (

جـدول رقـم )2/4(              )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

035 041 22 570 551 22 مكافاآت094 415 22 

458 735 4 739 658 3 تعوي�ض نقدي عن الإجازة784 785 3 

872 394 1 054 394 1 اأجور اإ�سافـية328 345 1 
134 212 18 715 703 10 م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة غري العمانيني528 372 14 
313 592 15 525 203 17 اإيجارات م�ساكن املوظفـني940 098 16 

572 872 79 412 679 68 تكاليف العقود اخلا�سة ل�سغل الوظائف املوؤقتة244 350 67 

000 112  000 112  تعوي�ض فوائد بنك الإ�سكان العماين000 112  

064 728 16 479 703 12 منحة نهاية اخلدمة للموظفـني املعينني بغري طريق التعاقد904 666 24 

167 106 176 175 485 155 جملة امل�ستحقات الأخرى199 140 167 

656 977 5 656 977 5 رواتب واأجور وبدلت000 913 5 

ح�سة احلكومة فـي نظام معا�سات موظفـي 153 479 245 
961 498 245 768 533 245 احلكومة العمانيني 

878 289 3358 754 457 3291 اأ- جمموع امل�سروفات اخلدمية وال�سلعية 362 438 3214 

 95 419 596

ب - م�ستلزمات �سلعية وخدمية :
 1- م�ستلزمات �سلعية :
251 275 128 023 430 80  لوازم واإمدادات طبية

518 615 3 937 451 3 لوازم واإمدادات زراعية943 206 3 

354 810  779 615 1 مواد كيماوية ومبيدات ح�سرية397 242 1 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

690 048 15 339 339 16 لوازم تعليمية835 131 17 

713 561 12 470 300 19 مواد غذائية925 751 20 

017 068 4 681 961 3 لوازم مكتبية ومطبوعات085 906 3 

044 251 5 038 512 3 لوازم واإمدادات الطرق واملباين469 178 3 

682 558 7 556 273 6 لوازم واإمدادات الإذاعة والتلفزيون795 434 7 

979 111 5 540 980 5 لوازم واإمدادات احلا�سب الآيل192 103 6 

803 554 2 951 512 2 وقود وزيوت لالآلت واملعدات079 581 2 

304 169  096 196  غاز طبيعي096 172  

134 649 3 208 733 3 قطع غيار لالآلت واملعدات857 526 3 

663 672 9 285 615 9 وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل590 428 11 

309 873 3 440 045 4 قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل606 425 3 

025 122 10 394 075 9 م�ستلزمات �سلعية اأخرى755 679 9 

486 342 212 737 043 170 جملة امل�ستلزمات ال�سلعية220 189 189 

 1 364 245
3 - م�ستلزمات خدمية :

233 018 2 377 195 1 �سيانة طرق

313 211 29 475 800 34 عقود نظافة197 931 35 

072 920 26 383 563 29 �سيانة مبان750 295 28 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                              )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

492 393 1 544 403 1 �سيانة اأثاث ومعدات مكاتب962 509 1 

743 60  792 91  �سيانة اأثاث ومعدات م�ساكن107 78  

030 157 14 278 462 5 �سيانة �سيارات وو�سائل نقل004 455 5 

825 462 1 779 327 1 �سيانة اآلت011 143 1 

453 065 1 908 184 1 �سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل441 912  

109 494 6 684 282 6 �سيانة اأخرى236 587 6 

205 031 21 017 158 21 اإيجارات عقارات620 396 22 

629 772 1 028 842 1 تاأمني على ال�سيارات953 645 1 

790 504 2 034 892 1 تاأمني على الأمالك واخلزائن احلكومية132 991 1 

862 619 11 104 539 9 م�سروفات �سفر فـي مهام ر�سمية363 330 11 

219 609 1 950 361 1 ا�سرتاكات فـي ال�سحف واملجالت528 662 1 

827 976 3 538 271 3 دعاية واإعالن واإقامة معار�ض151 513 3 

570 453 8 499 861 8 تكاليف تدريب 732 195 9 

676 577 9 755 318 6 م�سروفات عالج باخلارج605 523 6 

210 094 40 364 982 31 تكاليف خدمات اأخرى576 284 37 

695 787  418 216  تكاليف الحتفال بالعيد الوطني517 962  

421 549 82 584 177 84 تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل473 878 81 

265 186  846 30  تكاليف متديدات كهربائية خارج م�سقط840 30  

021 607 2 883 236 2 عقود خدمات ا�ست�سارية089 979 2 

489 804 9 978 637 11 عقود خدمات ت�سغيلية072 908 10 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

679 602 48 029 331 40 عقود خدمات اأخرى640 146 38 

739 138  918 56  م�سروفات بنكية178 71  

512 3  803 328  خ�سارة تغري �سعر العملة305 2  

847 663 4 291 681 2 مردودات من اإيرادات �سنوات �سابقة985 491 4 

492 477 64 564 745 58 م�سروفات غري مبوبة980 053 68 

650 017 18 776 407 15 تكاليف بعثات درا�سية943 206 17 

181 632  421 46  �سيانة اأثاث ومعدات تعليمية 682 693  

698 476 3 960 239 2 �سيانة اأثاث ومعدات من�ساآت �سحية وخمتربات344 238 2 

113 555 6 300 003 7 تكاليف اإقامة املهرجانات461 677 7 

253 770  580 727  تذاكر ال�سفر فـي املهام الر�سمية129 675  

871 211  486 250  تذاكر ال�سفر للتدريب336 230  

102 756  764 641  م�سروفات الأن�سطة الطالبية 574 872  

286 664 427 110 300 394 جملة امل�ستلزمات اخلدمية161 940 413 

 12 627 263
4 - م�سروفات خدمات حكومية :

880 532 12 482 952 9 خدمات الت�سالت ) الربيد والربق والهاتف (

796 985 50 696 290 31 تكاليف ا�ستهالك الكهرباء025 682 59 

272 913 32 160 606 18 تكاليف ا�ستهالك املياه651 651 28 

362 212 9 264 084 8 تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�سبكة املعلومات الدولية223 175 8 

310 644 105 602 933 67 جملة م�سروفات اخلدمات احلكومية162 136 109 

686 10  148 8  م�سروفات البحث والتطوير العلمي742 2 

344 608 4 344 608 4 م�سروفات ت�سغيلية جارية000 608 3 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

ب - جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية    543 873 715 
)4+3+1(        636 893 941 750 270 112

 150 036 844

ج - دعم وحتويالت جارية اأخرى :
1 - الدعم :

الهيئات واملوؤ�س�سات ) غري املالية ( :
342 573 138 000 234 148 الهيئات العامة

229 499 2 848 794 5   ال�سركات واملوؤ�س�سات087 220 1 

571 072 141 848 028 154 جملة الدعـــــــــــــــم931 256 151 

 14 823 637
2 - حتويالت للهيئات واملوؤ�س�سات التي ل تهدف للك�سب :

336 220 17 294 645 14         حتويالت لالأندية والحتادات الريا�سية

جملة التحويالت للهيئات637 823 14 
336 220 17 294 645 14  واملوؤ�س�سات التي ل تهدف للك�سب

 113 978 425

م�ساعدات ودعم وتعوي�سات للمواطنني :
3 - م�ساعدات للمواطنني :

048 041 114 398 395 114   منح وم�ساعدات اجتماعية

577 780 1 264 982 1   منح وم�ساعدات طارئة889 782 1 

703 712 53 143 822 51   خم�س�سات الإعا�سة للطلبة060 809 54 

405 554 9 258 514 11   م�ساعدات خمتلفة415 188 9 

733 088 179 063 714 179 جملة امل�ساعدات للمواطنني789 758 179 

 
  830 593

4 - دعم للمواطنني :
  دعم احلرف

 
  742 445

 
  785 267

500 442  822 240    خم�س�سات تنمية ريفـية291 150  

767 227 1 267 983  جملة الدعم للمواطنني884 980  

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 
  371 648

5 - تعوي�سات عن ال�سرر :
تعوي�سات ال�سرر عن احلوادث 

 
  286 092

 
  292 809

419 40  216 106  تعوي�سات اأخرى 217 142  

228 333  308 392  جملة تعوي�سات عن ال�سرر865 513  

 4 409 720
6 - م�ساعدات ومعونات داخلية :

000 000 1 411 209 7 م�ساعدات ومعونات داخلية

000 000 1 411 209 7 جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية720 409 4 

  12 301
7 - م�ساعدات ومعونات خارجية :

0م�ساعدات ومعونات خارجية
 

0

00جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية301 12  

 9 633 807
8 - ال�سرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
476 419 11 645 224 9 منظمات جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

966 742 1 071 679 1 منظمات عربية491 627 1 

244 163 6 398 659 3 منظمات دولية787 751 3 

686 325 19 114 563 14 جملة ال�سرتاكات فـي املنظمات غري املالية085 013 15 
000 200  000 200      م�ساعدات ومعونات داخلية وخارجية000 200  

000 200  000 200  جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية واخلارجية000 200  

ج - جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى212 969 366 
)8+7+6+5+4+3+2+1( 371 736 305 359 468 321

044 725 18 0         معونات خارجية178 432 76 

-000 330 178  د  - احتياطـــي خم�ســـ�ص-

355 753 4486 000 418 4478 الإجمالـــــــي ) اأ + ب + ج + د (037 716 4373 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

000 374  000 425  ديوان البالط ال�سلطاين777 424  

210 976  000 942  �سوؤون البالط ال�سلطاين180 937  

203 39  000 48  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء654 44  

036 20  000 10  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء271 73  

225 22  000 34  وزارة ال�سوؤون القانونية907 26  

192 65  000 423  وزارة املالية 709 413  

500 349 1 000 136  وزارة اخلارجية826 646  

496 73  000 52  وزارة الداخلية166 55  

146 35  000 18  وزارة الإعالم141 18  

099 54  000 19  وزارة التجارة وال�سناعة425 45  

-000 1  وزارة النفط والغاز-

535 54  000 16  وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية784 70  

087 41  000 24  وزارة العدل 604 42  

727 061 2 000 000 3 وزارة ال�سحة077 811 3 

471 293 1 000 879 1 وزارة الرتبية والتعليم785 644 1 

077 127  000 128  وزارة التنمية الجتماعية 768 370  

امل�سروفـات الـراأ�ص ماليـة للـوزارات املدنيـة 
والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م

   جـدول رقـم )3/4(                                     )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

-000 3  وزارة الرتاث والثقافة -

419 125  000 74  وزارة  النقل الت�سالت 599 73  

014 10  000 17  وزارة الإ�سكان      906 9  

394 117  000 27  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار090 27  

579 6  000 4  حمافظة م�سقط081 3  

619 10  000 15  جمل�ض املناق�سات559 15  

000 2  000 4  جمل�ض ال�سورى-

629 17    0 وزارة اخلدمة املدنية

549 690  000 540 1 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي362 055 1 

987 370  000 222  وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (-

221   000 63  موازنات الفائ�ض والدعم ) �سندوق الرفد (180 64  

397 21  000 25  وزارة ال�سوؤون الريا�سية003 13  

929 257  000 379  وزارة التعليم العايل895 287  

033 166  000 189  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية370 202  

271 10  000 20  جمل�ض الدولة271 10  

991 150  000 11  الدعاء العام 888 10  

000 20  000 55  الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية707 47  

تابـع جـدول رقـم )3/4(                                                         )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

226 13  000 9  وزارة ال�سياحة237 9  

454 42  000 43  جمل�ض البحث العلمي157 42  

064 12  000 163  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية428 5  

301 337  000 344  وزارة القوى العاملة409 345  

960 41  000 31  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية -

225 9  000 13  وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية595 11  

863 20  000 3  الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك165 17  

447 82  000 79  الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون972 45  

375 1  0   الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي425 10  

180 3  000 16  املركز الوطني للت�سغيل199 11  

  130 830
جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض ( 
  100 000  107 076

398 5    0 م�سـروع جامعــة عمــان

467 84  000 11  الهيئة العامة للطريان املدين 092 17  

000 12  000 12  حمكمة الق�ساء الإداري000 12  

361 46  000 24  الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 410 22  

0   000 931  بلدية م�سقط203 75  

433 384 9 000 582 11 الإجمالـــــي107 203 11 

تابـع جـدول رقـم )3/4(                                                         )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 
  306 238

1- قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

 
  306 000

 
  306 000

210 917  000 883  �سوؤون البالط ال�سلطاين319 887  

203 39  000 48  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء654 44  

036 20  000 10  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء271 73  

226 22  000 34  وزارة ال�سوؤون القانونية907 26  

191 65  000 423  وزارة املالية 709 413  

500 349 1 000 134  وزارة اخلارجية826 646  

619 10  000 15  جمل�ض املناق�سات559 15  

000 2  000 4  جمل�ض ال�سورى-

987 370  000 222  وزارة املالية  ) خم�س�سات اأخرى (-

271 10  000 20  جمل�ض الدولة271 10  

960 41  000 31  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية-

863 20  000 3  الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك165 17  

066 176 3 000 133 2 جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة919 441 2 

امل�سروفـات الـراأ�ص ماليـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
 عـن ال�سنـة املاليـة 2019م ) ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفيـة (

جـدول رقـم )4/4(                                      )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 
  55 166

3- قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

 
  52 000

 
  73 496

087 41  000 23  وزارة العدل 604 42  
579 6  000 4        حمافظة م�سقط081 3  

991 150  000 11  الدعاء العام888 10  

  130 830
جملــ�ض ال�ســوؤون الإداريــة للق�ســاء 

) املحاكــم والأمانــة العامــة للمجلــ�ض (
  100 000  107 075

000 12  000 12   حمكمة الق�ساء الإداري 000 12  

228 391  000 202  جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام569 254  

 
  2 000

4- قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين ) جمل�س التعليم (

 
  2 000

 
 2 000

-000 2  وزارة اخلارجية ) املعهد الدبلوما�سي (-
-000 1  وزارة العـــــدل ) املعهد العايل للق�ساء (-

  54 969
وزارة ال�سحة 

) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (
  50 000  60 319

471 293 1 000 879 1 وزارة الرتبية والتعليم785 644 1 
549 690  000 540 1 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي362 055 1 

929 257  000 379  وزارة التعليم العايل895 287  
620 5  000 11  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية ) كلية العلوم ال�سرعية ( 783 30  

  14 000
الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية 

) مراكز تدريب ال�سناعات احلرفية (
 14 0000

453 42  000 43  جمل�ض البحث العلمي158 42  

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                            )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

064 12  000 163  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية428 5  

  208 093
وزارة القوى العاملة 

164 165  000 212  ) قطاع التعليم التقني والتدريب املهني (

375 1  0الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 425 10  
398 5  0م�سروع جامعة عمان

342 536 2 000 296 4 جملــة قطــاع التعليــم898 355 3 

 3 756 107
5- قطاع ال�سحة :

408 001 2 000 950 2 وزارة ال�سحة

408 001 2 000 950 2 جملــة قطــاع ال�سحــة107 756 3 
 

  370 768
6- قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

وزارة التنمية الجتماعية
 

  128 000
 

  127 077
628 17    0 وزارة اخلدمة املدنية

138 172  000 132  وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل ( 316 137  
180 3  000 16  املركز الوطني للت�سغيل199 11  

023 320  000 276  جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية283 519  

 
  79 785

7- قطاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين

 
  80 000

 
  29 000

014 10  000 17  وزارة الإ�سكان   906 9  

394 117  000 27  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار090 27  

226 9  000 13  وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 595 11  

0   000 931  بلدية م�سقط203 75  

634 165  000 068 1 جملــة قطــاع الإ�سكــان579 203  

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                            )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

  6 054

8- قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

ديوان البالط ال�سلطاين

 ) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافية (

 

  6 000

 

  6 000

146 35  000 18  وزارة الإعالم141 18  

-000 3  وزارة الرتاث والثقافة -

397 21  000 25  وزارة ال�سوؤون الريا�سية003 13  

413 160  000 178  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية587 171  

000 20  000 41  الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية707 33  

000 59  000 59  �سوؤون البالط ال�سلطاين ) دار الأوبرا ال�سلطانية (861 49  

447 82  000 79  الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون 973 45  

403 384  000 409  جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية326 338  

  

0

9- قطاع الطاقة والوقود :

وزارة النفط والغاز

 

 1 000-

0   000 1  جملة قطاع الطاقة والوقود0

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                            )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2018م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

  14 200

10- قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين 

000 14  000 14  ) م�سروع زراعة املليون نخلة (

535 54  000 16  وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية784 70  

535 68  000 30  جملـة قطـاع الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة984 84  

 
  73 599

12- قطاع النقل والت�سالت :
وزارة النقل والت�سالت 

 
  74 000

 
  125 419

467 84  000 11  الهيئة العامة للطريان املدين 091 17  

886 209  000 85  جملـة قطـاع النقـل والت�سـالت690 90  

   500

13- �سوؤون اقت�سادية اأخرى :
ديـــوان البــــالط ال�سلطانــي 

000 17     000 17  ) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان ل�سوؤون التخطيط القت�سادي (

0   0   وحدة دعم التنفيذ واملتابعة000 16  

100 54  000 19  وزارة التجارة وال�سناعة425 45  

221   000 63  �سندوق الرفد180 64  

226 13  000 9  وزارة ال�سياحة  237 9  

361 46  000 24  الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة410 22  

908 130  000 132  جملـة ال�سـوؤون القت�ساديـة الأخـرى752 157  

433 384 9 000 582 11 الإجمالـــــــــــي107 203 11 

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                             )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 2 571 485

الأ�سول الثابتة :
اأثاث ومعدات :

225 918 2 656 711 2 اأثاث ومعدات مكاتـب

967 975  577 977  اأثاث ومعدات م�ساكن984 837  

391 342 1 604 100 2 اأثاث ومعدات تعليمية242 569 1 

428 080 1 351 404 1 اأثاث ومعدات من�ساآت �سحية وخمتربات641 969 1 

011 317 6 188 194 7 جملــة الأثــاث واملعــدات352 948 6 

  961 548
و�سائل نقل :

215 056 1 403 426  �سيارات

585   64و�سائل نقل اأخرى64

800 056 1 467 426  جملــة و�سائــل النقــل612 961  

  325 628
اآلت ومعدات :

235 297  649 344  اآلت

615 347 1 267 105 3 معدات773 608 2 

850 644 1 916 449 3 جملــة الآلت واملعــدات401 934 2 

  358 743
اأ�سـول ثابتـة متنوعـة :

772 365  429 511  اأ�سول ثابتة اأخرى

772 365  429 511  جملـة الأ�سـول الثابتـة املتنوعـة743 358  

433 384 9 000 582 11 الإجمالــــــــــــي108 203 11 

امل�سروفـات الـراأ�ص ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2019م 
) ح�ســـــب البنــــــود (

جـدول رقـم )5/4(                               )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

547 441 108 550 828 436 ديوان البالط ال�سلطاين038 044 103 

416 999 99 302 023 324 �سوؤون البالط ال�سلطاين856 999 69 

399 383 2 462 783 6 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء047 607 1 

295 91  223 659 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء843 127  

-467 476  وزارة ال�سوؤون القانونية-

780 353 1 256 349 3 وزارة املالية 744 546 2 

623 243 15 340 076 70 وزارة اخلارجية857 999 3 

098 116 1 595 584 10 وزارة الداخلية229 615 1 

744 99  554 654 10 وزارة الإعالم402 101  

181 689  490 953 2 وزارة التجارة وال�سناعة577 667  

677 64  541 535 4 وزارة النفط والغاز991 129  

511 860 8 489 521 111 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية342 027 20 

251 410 1 356 645 7 وزارة العدل 821 999 1 

566 643 21 292 627 377 وزارة ال�سحة022 526 25 

امل�سروفـات الإمنائيـة )للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة 
والهيئـات واملوؤ�س�سـات العامـة ( عــن ال�سنــة املاليـة 2019م

جـدول رقـم )5(                                )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

725 367 23 794 292 106 وزارة الرتبية والتعليم677 995 39 

740 498 1 177 727 31 وزارة التنمية الجتماعية 684 417 1 

954 371 2 983 649 108 وزارة الرتاث والثقافة 958 199 2 

848 943 440 541 084 1981 وزارة النقل والت�سالت 712 833 373 

361 856 93 264 990 267 وزارة الإ�سكان      849 244 121 

666 456 26 329 439 205 وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه    621 492 48 

-501 1  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني-

840 128 24 461 856 86 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار010 450 33 

080 28  455 156  حمافظة م�سقط201 128  

-155 319  جمل�ض املناق�سات-

-918 182  جمل�ض ال�سورى-

600 225  387 669 2 وزارة اخلدمة املدنية334 243  

246 896 3 295 396 53 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي022 055 7 

0   0    املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية014 66  

تابـع جـدول رقـم )5(                                                       )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

0   0   هيئة تنظيم الت�سالت 950 823 5 

0   0    الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي074 495  

0   0   الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات011 23  

247 229 23 090 153 97 هيئة تقنية املعلومات 687 208 15 

989 999 5 520 237 39 وزارة ال�سوؤون الريا�سية227 261 8 

-120 753  معهد الإدارة العامة-

133 307 131 488 208 254 وزارة التعليم العايل411 146 129 

285 416 12 050 519 46 املجل�ض الأعلى للتخطيط  890 251 13 

479 416 4 000 690 30 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية121 600 3 

-198 38  جمل�ض الدولة-

751 459 2 789 807 2 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة000 400  

554 399  426 183 15 الدعاء العام 217 290  

112 326  337 984 3 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية820 872  

885 073 10 312 347 68 وزارة ال�سياحة 397 126 10 

914 227 7 866 486 41 جمل�ض البحث العلمي181 301 6 

تابـع جـدول رقـم )5(                                                       )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

0   971 158 21 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية750 93  
695 120 2 545 582 51 وزارة القوى العاملة283 099 9 

096 523 1 395 624 6 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية056 754  
000 000 1 586 084 14 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية990 499  

530 994 64 004 193 531 الهيئة العامة للمياه529 289 79 
000 367 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

265 207 3 884 948 17 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون990 690 3 

079 22  954 48  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي288 22  

337 401 150 171 548 616 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم000 000 40 

916 015 59 وزارة املالية - اعتماد اإجمايل غري موزع

902 442 5033-وزارة املالية - م�سروفات م�سروعات موؤجلة

  800 000
جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (
 30 835 473 1 000 000

0   699 526 2 م�سروع جامعة عمان646 729  
704 999  934 071 11 الهيئة العامة للطريان املدين 180 986  
358 166  625 226  الهيئة العامة للتعدين516 395  

931 498 3 367 152 3 املتحف الوطني930 499 3 

864 993 11 600 605 22 ال�سندوق الوطني للتدريب

528 923 4057 557 30م�ساريع برنامج تنفيذ995 691 6

884 878 1324 000 000 1200 الإجمالـــــي990 873 1199 

-000 000 1200 ال�سرف الفعلي املقدر-

تابـع جـدول رقـم )5(                                                       )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 39 814 153
1- قطاع اخلدمات العامة :

588 189 39 082 266 149 ديوان البالط ال�سلطاين

416 999 99 302 023 324 �سوؤون البالط ال�سلطاين856 999 69 

399 383 2 462 783 6 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء047 607 1 

296 91  223 659 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء843 127  

-467 476  وزارة ال�سوؤون القانونية-

780 353 1 256 349 3 وزارة املالية 744 546 2 

623 243 15 340 076 70 وزارة اخلارجية857 999 3 

-501 1  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني-

-155 319  جمل�ض املناق�سات -

-918 182  جمل�ض ال�سورى-

-198 38  جمل�ض الدولة-

751 459 2 789 807 2 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة000 400  

096 523 1 395 624 6 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية056 754 

000 367 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

916 015 59 وزارة املالية ) اعتماد غري موزع (-

949 243 162 004 991 624 جملة قطاع اخلدمات العامة556 249 119 

امل�سروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2019م )ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفيـة(

جـدول رقـم )1/5(            )بالريال العماين(

-54-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 49 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 1 615 229
3- قطاع الأمن والنظام العام :

098 116 1 595 584 10 وزارة الداخلية

251 410 1 356 645 7 وزارة العدل 821 999 1 

080 28  455 156        حمافظة م�سقط201 128  

554 399  426 183 15 الدعاء العام217 290  

  800 000
جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

000 000 1 473 835 30 ) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (

983 953 3 305 405 64 جملة قطاع الأمن والنظام العام468 833 4 

-
4- قطاع التعليم :

-766 581 2 ديوان البالط ال�سلطاين

725 367 23 794 292 106 وزارة الرتبية والتعليم677 995 39 
246 896 3 295 396 53 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى اجلامعي022 055 7 

-120 753  معهد الإدارة العامة-
133 307 131 488 208 254 وزارة التعليم العايل411 146 129 

914 227 7 866 486 41 جمل�ض البحث العلمي181 301 6 
0   971 158 21 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية750 93  

 7 559 069
وزارة القوى العاملة

279 007 2 121 099 48 ) قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ( 

079 22  954 48  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي288 22  
0   699 526 2 م�سروع جامعة عمان 646 729  

864 993 11 600 605 22 ال�سندوق الوطني للتدريب
 405 438 م�ساريع برنامج تنفيذ

240 822 179 079 597 553 جملة قطاع التعليم044 903 190 

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 25 526 022
5 - قطاع ال�سحة :

566 643 21 292 627 377 وزارة ال�سحة

566 643 21 292 627 377 جملة قطاع ال�سحة022 526 25 

 1 417 684
6- قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

740 498 1 177 727 31 وزارة التنمية الجتماعية

600 225  387 669 2 وزارة اخلدمة املدنية334 243  

417 113  424 483 3 وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل (214 540 1 

224 957  902 195 9 م�ساريع برنامج تنفيذ092 180  

981 794 2 890 075 47 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية324 381 3 

 54 996 312
7- قطاع الإ�سكان :

759 725 57 878 540 272 ديوان البالط ال�سلطاين

361 856 93 264 990 267 وزارة الإ�سكان 850 244 121 

666 456 26 329 439 205 وزارة البلــديــــــات الإقليميـــة ومــــوارد امليــــاه 621 492 48 

841 128 24 461 856 86 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار009 450 33 

000 000 1 586 084 14 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية990 499  

530 994 64 004 193 531 الهيئة العامة للمياه529 289 79 

197 145  891 750  م�ساريع برنامج تنفيذ109 39  

354 307 268 413 855 1378 جملة قطاع الإ�سكان420 012 338 

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 3 233 574

8- قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

ديوان البالط ال�سلطاين 

927 514 2 878 210 7 ) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافية (

743 99  554 654 10 وزارة الإعالم402 101  

954 371 2 983 649 108 وزارة الرتاث والثقافة 958 199 2 

989 999 5 520 237 39 وزارة ال�سوؤون الريا�سية227 261 8 

479 416 4 000 690 30 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية121 600 3 

112 326  337 984 3 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية 820 872  

265 207 3 884 948 17 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون990 690 3 

931 498 3 367 152 3 املتحف الوطني930 499 3 

400 435 22 523 528 221 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية022 460 25 
 

  129 991
9- قطاع الطاقة والوقود :

541 535 4وزارة النفط والغاز
 

  64 677
152 99  0م�ساريع برنامج تنفيذ

829 163  541 535 4 جملة قطاع الطاقة والوقود991 129  

 4 999 999

10- قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين 

272 011 9 946 228 5         ) م�سروع زراعة املليون نخلة (

511 860 8 489 521 111 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية342 027 20 

865 120  000 000 1 م�ساريع برنامج تنفيذ

648 992 17 435 750 117 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية341 027 25 

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(

-57-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

- 52 -

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

  66 014
11- قطاع التعدين والت�سنيع والإن�ساء :

329 558 24  املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية
 

 5 058 826
826 058 5 329 558 24 جملة قطاع التعدين والت�سنيع والإن�ساء014 66  

 373 833 712
12- قطاع النقل والت�سالت :

848 943 440 541 084 1981 وزارة النقل والت�سالت
0   0   هيئة تنظيم الت�سالت950 823 5 

416 290 17 757 370 50 هيئة تقنية املعلومات687 208 15 
704 999  934 071 11 الهيئة العامة للطريان املدين 181 986  

115 196  766 976 3 م�ساريع برنامج تنفيذ234 31  

083 430 459 998 503 2046 جملة قطاع النقل والت�سالت764 883 395 
 

  667 577
13- �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

490 953 2  وزارة التجارة وال�سناعة
 

  689 181
928 795  004 224 22   الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي074 495  

076 84  0     الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات 010 23  
285 416 12 050 519 46 املجل�ض الأعلى للتخطيط 890 251 13 
885 073 10 312 347 68  وزارة ال�سياحة 397 126 10 
337 401 150 171 548 616 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم000 000 40 

358 166  625 226  الهيئــة العامـــة للتعديــن516 395  
975 404 6 441 195 15 م�ساريع برنامج تنفيذ560 441 6 

025 032 181 093 014 772 جملة ال�سوؤون القت�سادية الأخرى024 401 71 
13- اأخرى :

902 442 5033-  م�سروفات م�سروعات موؤجلة 

9020 442 5033- جملة اأخرى 

884 878 1324 000 000 1200 الإجمالـــــــــي990 873 1199 
-000 000 1200 ال�سرف الفعلي ) املقدر (-

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 
0

1- قطاع الإنتاج ال�سلعي  :
255 362 4 النفط اخلام 

  
0

427 563  836 532 2 املعادن واملحاجر 206 97  

423 011 14 616 557 32 الزراعة 093 656 14 

382 069 5 955 944 87 الأ�سماك  031 467 13 

753 937 10 990 224 35  ال�سناعة التحويلية 961 649 5 

985 581 30 652 622 162  جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي  291 870 33 

 125 873 843
2- قطاع الإنتاج اخلدمي :

621 439 113 944 068 293 الإ�سكان 

567 068 1 688 168 6 التجارة 417 455 1 

152 99  971 608 5 الكهرباء  931 145  

247 633 67 546 414 538 املياه 441 660 81 

185 398  796 440 9 الت�سالت ) الربيد والربق والهاتف (              312 050 6 

509 112 11 883 435 77 ال�سياحة  469 814 7 

281 751 193 828 137 930 جملة قطاع الإنتاج اخلدمي 413 000 223 

امل�سروفــات الإمنائيــة للــــوزارات املدنيــة 
عـن ال�سنــة املاليـة 2019م )ح�ســـب القطاعـــات (

جـدول رقـم )2/5(                                    )بالريال العماين(
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الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2018م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2019م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 180 459 435
3- قطاع الهياكل الجتماعية :

109 309 163 465 709 458  التعليم 

410 124 15 361 738 65  التدريب املهني  339 287 6 

402 881 36 406 405 469  ال�سحة 584 065 42 

437 764 67 786 541 312  الإعالم والثقافة وال�سوؤون الدينية 374 470 24 

902 235 2 597 453 39  املراكز الجتماعية  647 225 3 

006 490 6 368 937 42  مراكز ال�سباب 445 475 9 

266 805 291 983 785 1388 جملة قطاع الهياكل الجتماعية 824 983 265 

 342 112 285
4- قطاع الهياكل الأ�سا�سية :

081 182 417 015 611 1971  الطرق  

159 725 112 714 086 271  املطارات 952 759 121 

161 962 98 829 609 590  املوانئ 080 777 49 

438 329 12 449 783 68  الري وموارد املياه  425 750 11 

411 929 79 704 958 239  تخطيط املدن وخدمات البلديات  102 924 58 

293 726 86 194 664 585  الإدارة احلكومية  878 024 92 

809 885  534 182 24  البيئة ومكافحة التلوث 740 670  

352 740 808 439 896 3751 جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية 462 019 677 

884 878 1324 902 442 6233 الإجمايل )1 + 2 + 3 + 4 (990 873 1199 

-000 000 1200  ال�سرف الفعلي  املقدر -  

تابـع جـدول رقـم )2/5(                                               )بالريال العماين(
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري

رقـــم 2020/184 

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم العرو�ض الرتويجية

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سجل التجاري رقم 74/3 ،

واإلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ،

واإلى الئحة تنظيم العرو�ض الرتويجية ال�سادرة بالقرار رقم 2013/239 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

ت�ساف اإلى الئحة تنظيم العرو�ض الرتويجية امل�سار اإليها ، مادة جديدة برقم )6 مكررا( ، 

ن�سها االآتي : 

اإقامة عرو�ض ترويجية جماعية للمحالت   املــادة )6 مكررا( : يجوز للمراكز التجارية 

التجارية الكائنة بها ، وذلك ملدة )3( ثالثة اأيام ، وملرة واحدة فـي ال�سنة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :  4   مــن  ربيــع االأول 1442هـ

املـوافــــق : 21 مــن اأكتوبــــــــــــر 2020م
قيــ�ض بـن محمـد بـن مو�سـى اليو�ســف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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قــرار وزاري

رقـــم 2020/185 

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�ضعار املخف�ضة

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سجل التجاري رقم 74/3 ،

واإلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ،

واإلى الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�سة ال�سادرة بالقرار رقم 2015/129 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ت�ساف اإلى املادة )3( من الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�سة امل�سار اإليها ، فقرة 

جديدة ، ن�سها الآتي : 

تخفيــ�سات  اإقامة  بهــدف  التجاريــة  املن�ساأة  اإدارة  من  الرتخي�ص  طلب  تقدمي  "ويجوز 

جماعية للمحالت التجارية الكائنة بها ، وذلك ملدة )3( ثالثة اأيام ، وملرة واحدة ، على 

األ تقل ن�سبة التخفي�سات عن )30%( ثالثني باملائة".

املــادة الثانيــــة

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

�ضـدر فـي :  4   مــن  ربيــع الأول 1442هـ

املـوافــــق : 21 مــن اأكتوبــــــــــــر 2020م
قيــ�ض بـن محمـد بـن مو�ضـى اليو�ضــف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
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وزارة العمــــل
اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

الــــوزاري رقـــم 2018/500 ب�ســــاأن نظـــام ت�سكيــــل  اإلـــى القـــرار  تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا 
وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 
العماليــة  للرعاية  العامة  املديريـة  اإلى  تقدمـوا   ) للأ�سمنت  املدينة   ( �سركـة  عـــمال  اأن 
فـــي االعتـرا�ض على هـذا  ، ولكــل مت�ســرر احلـق  بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة 
االعرتا�ســـات  بحـث  جلنة  اإلى  به  يتقـدم  واأن  م�سببـا  اعرتا�سـه  يكــون  اأن  على   ، الطلـب 
امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض ، وذلك خـــلل ثلثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعلن .

اإعـــــــــالن
ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

الــــوزاري رقـــم 2018/500 ب�ســــاأن نظـــام ت�سكيــــل  اإلـــى القـــرار  تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا 
وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 
العماليــة  للرعاية  العامة  املديريـة  اإلى  تقدمـوا   ) والتجارة  ) اخلدمات  �سركـة  عـــمال  اأن 
فـــي االعتـرا�ض على هـذا  ، ولكــل مت�ســرر احلـق  بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة 
االعرتا�ســـات  بحـث  جلنة  اإلى  به  يتقـدم  واأن  م�سببـا  اعرتا�سـه  يكــون  اأن  على   ، الطلـب 
امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض ، وذلك خـــلل ثلثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعلن .

اإعـــــــــالن
ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

الــــوزاري رقـــم 2018/500 ب�ســــاأن نظـــام ت�سكيــــل  اإلـــى القـــرار  تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا 
وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 
للرعاية  العامة  املديريـة  اإلى  تقدمـوا   ) فريوكروم  اند�سيل  التمان   ( �سركـة  عـــمال  اأن 
العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة ، ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على 
هـذا الطلـب ، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات 
امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض ، وذلك خـــلل ثلثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعلن .
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون 

)نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100365

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات جتميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار اخلو�س للجمال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 164 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 110307

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تالل امل�سريب للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 419 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/5/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 110611

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مي�سور احلديثة لال�ستثمار 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113134

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ستدامة مبتكرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 60 ر.ب : 311 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114902

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جرنا�ض �سنا�ض املتميزة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سنا�ض ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114905

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الع�ساير .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غزال ال�سحراء ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 453 ر.ب : 131، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 116487

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سور الباطنة للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية اخلابورة ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/2/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124238

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة العبايات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإميان فري�ض علي الفار�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125265

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة امل�ساريع واالأن�سطة التقنية الهند�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأمواج البحرين للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 741 ر.ب : 311 والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125895

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة للمواد الغذائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بهالء اخلري للتجارة �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126488

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم احلدائق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االجتاهات املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 51 ر.ب : 130 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126731

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأعمال تنفـيذ الت�سميم الداخلي )التج�سي�ض والطالء والتزيني ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفرجار الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 270 ر.ب : 315 اخلوير ، والية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128247

فـي الفئة 23 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غزل وحت�سري القطن اأو ال�سوف ون�سج املن�سوجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ض فـي بيتي �سحار لالأقم�سة )�سركة منطقة حرة( �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 ، العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : املنطقة احلرة ب�سحار ، والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128250

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة وتوجيه االأعمال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبدالعزيز بن حممد بن �سيف الري�سي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128591

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اخل�سراوات والفواكه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خريات اجلزيرة الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128647

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االأحذية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد علي اأحمد الرئي�سي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131595

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع ال�سعر للن�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمال ال�سماء للتجميل 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : العذيبة ، والية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132003

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دانة اخلري الغربية - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية جعالن بني بو علي ، حمافظة جنوب ال�سرقية ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132310

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االأجهزة االإلكرتونية ، كامريات املراقبة ، اأنظمة التحكم قطع غيار االأجهزة املنزلية 

واأجهزة احلا�سب االآيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عن�سر للحا�سب االآيل �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 423 ر.ب : 121 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132498

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النمو للتجارة واال�ستثمار 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1145 ر.ب : 132 املوالح اجلنوبية ، والية ال�سيب ، حمافظة 

م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132741

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهـى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زعيم خلف حممد الهاليل املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : احليل اجلنوبية ، والية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132961

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإنطالقة للم�ساريع املتقدمة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132962

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سفـيف ال�سعر والتجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأناقة لوى الع�سرية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134558

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل ا�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العالمة الب�سيطة الدولية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب 112 ر.ب : 311 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134678

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سابعي والبلو�سي للتجارة - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135042

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطاعم والتموين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زخرف ال�سرق ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب :310 ر.ب : 620 والية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135197

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبري التفرد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 232 ر.ب :611 ب�سياء ، والية بهالء ، حمافظة الداخلية ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135339

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التي تتيح مكانا لل�سيارات  باأماكن املخيمات واملنتزهات الرتفـيهية  اأخرى خا�سة  اأن�سطة 

واملنتزهات التي تتيح مكانا للمقطورات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املزن ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135706

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

و�ساطة العقارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة نا�سر بن علي بن را�سد احلو�سني للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 4 ر.ب : 324 العقر ، والية �سنا�ض ، حمافظة �سمال الباطنة ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135789

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغيالين الع�سرية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سنا�ض ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135860

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور والنبات الطبيعية وال�سناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوردة احلمراء املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2658 ر.ب : 112 والية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136746

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد للحوم �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1010 ر.ب : 132 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135925

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي ، املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�ستدامة للخدمات �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 ، ، والية بو�سر ، حمافظة م�سقط  القرم   316 : : 471 ر.ب  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135938

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفرا�ض املتحدة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 783 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136062

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي ، املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل ا�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منري ال�سحي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب :370 ر.ب :811 اخلو�ض ، والية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136702

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة احللويات واملك�سرات وال�سوكوالتة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يل �سوكوال �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 ، ، والية بو�سر ، حمافظة م�سقط  القرم   103 : : 301 ر.ب  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124401

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمن�سوجات واالأقم�سة بانواعها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عامل القطن لتجارة االأقم�سة واملن�سوجات �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136985

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للكماليات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سماعيل �سلطان احلجري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية بدية ، �سمال ال�سرقية ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137002

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل الربي بال�ساحنات للب�سائع واملعدات )جمدول - غري جمدول( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منري زهري للتجارة واخلدمات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 185 ر.ب : 123 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137029

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ح�سانة االأطفال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روف لال�ستثمار 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 479 ر.ب : 315 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137045

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة الأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ستدامة للطاقة املتجددة والتجارة �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 784 ر.ب : 100 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137049

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع احللويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سات الزمرد للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137120

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع وتن�سيق الزهور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : توب ترا�ست العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 11 ر.ب :620 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137255

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة لل�سلع ال�سيدالنية والطبية واالأدوات واالأجهزة اجلراحية واأجهزة تقومي 

االأع�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع القبة اخل�سراء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 473 ر.ب : 115 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137271

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإعادة توجيه االأعمال املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلودة العالية االأولى 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137285

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي ، املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي ، 

حمالت بيع الع�سائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأجماد اخلليج املميز �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137493

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جممع جتاري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سنابل الذهبية ال�ساملة �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3274 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137520

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ظفار للمرطبات �ض.م.ع.ع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137682

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع ال�سجائر والتبغ ومنتجاته .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار الرقي املتميز للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 456 ر.ب : 315 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137760

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم امل�سروبات ووجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد اجللنداين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية بركاء ، حمافظة جنوب الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137791

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع واإ�سالح الهواتف النقالة واالأجهزة االلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوابة التميز العاملية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137852

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنوم نزوى املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137899

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وال�سلع  احلقائب  بيع   ، اال�سطناعية  احللي  بيع   ، االحذية  بيع   ، اجلاهزة  املالب�ض  بيع 

اجللدية وتوابع ال�سفر ، بيع العبايات الن�سائية وال�سيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة نا�سر الغ�سيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 113 ر.ب : 116 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137906

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سدارة الفائقة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137910

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع احللويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حلويات منى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137918

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اللحوم ومنتجات اللحوم والدواجن املذبوحة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنوز اخلليج الرائدة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 92 ر.ب : 102 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137923

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية واالأدوات املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهاري للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1361 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137944

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االإلكرتونيات والهواتف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغيمة الذكية �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137945

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االإلكرتونيات والهواتف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغيمة الذكية �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137981

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع املالب�ض الن�سائية والبناتية اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع دار العهود 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/28

-95-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138007

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمارم ورقية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زمرد ال�سرق االأو�سط �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138012

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأماين املقبايل للم�ساريع احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138015

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى الع�سائر االآي�ض كرمي والقهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمانة ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138016

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ساتل واخلدمات الزراعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمانة ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138141

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : راأ�ض مركز للخدمات واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138167

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النب وال�ساي والكاكاو والنب اال�سطناعي واالأرز واملكرونة وال�سعريية والتابيوكا وال�ساغو 

وال�سوكال  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  والدقيق 

االآي�ض كرمي واملثلجات وغريها من الثلوج ال�ساحلة لالكل وال�سكر والع�سل النحل والع�سل 

االأ�سود واخلمرية وم�سحوق اخلبيز ملح توابل بهارات اع�ساب حمفوظة اخلل وال�سل�سات 

)التوابل (الثلج املجمد طحني قمح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مطاحن �ساللة �ض.م.ع.ع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138199

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع مالب�ض االأطفال )والدي بناتي ( اجلاهزة )مالب�ض داخلية وخارجية( البيع باجلملة 

للمالب�ض اجلاهزة وملحقاتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأفاق ظفار الذهبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138231

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�سمة فن للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138265

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بهجة ال�سفاء للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138291

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة م�سلم بن �سعيد م�سلم هبي�ض للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138296

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح كهرباء املركبات ومكانيك املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برج الغربة العايل للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138327

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سلطان بن حممد بن �سليمان الرئي�سي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سنا�ض ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138344

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الع�سل وحلوى واحللويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو منتظر العجمي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138349

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الع�سل واالأع�ساب وم�ستح�سرات التجميل الطبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطياب االر�ض ال�سعيدة للتجارة �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية بركاء ، حمافظة جنوب الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138372

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإعادة توجيه االأعمال املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : توتال �سيفتي م�سقط �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138373

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف وتلميع ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بدر القعيطي للتجارة �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138638

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة هزج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138859

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االدوات املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة با�سل مبارك ال�سواعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138898

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سنيدي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139084

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري املالب�ض واأدوات االأعرا�ض .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبراج العطاء الدائم للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139481

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للكابالت الكهربائية واالإت�ساالت واأجهزة احلا�سب 

االآيل والربامج غري املعدة كطلب العميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيجا الدولية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 624 ر.ب : 132 والية ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 93148

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ض .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبناء اأربق احلديثة �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2255 ر.ب : 111

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138030

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احل�سني الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138037

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز روال للتجميل والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138091

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل املالب�س ، تعديل املالب�س ، خياطة املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�سمة عراقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138115

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات )�سعار لربنامج اإدارة التعلم عن بعد( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تقنية املحاكاة الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138121

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سحيم املركبات ، غ�سل املركبات ، تلميع املركبات ، �سيانة املركبات ، تنظيف املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سند الرواحي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138125

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق ، احلجز فـي الفنادق ، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : علي بن عو�س العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138129

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فهد بن ر�ستم بن دينار البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138132

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عهد ال�سالم العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138135

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احللوى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : محمد بن �سامل بن محمد االأغربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138158

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرائدة للت�سويق والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

-111-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138171

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم الوجبات وامل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خريات �سموع احليل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138173

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع ، خدمات التعبئة ، تغليف ال�سلع ، التخزين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سوار مزون للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138176

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق ، خدمات الت�سويق عرب الهاتف ، الت�سويق اال�ستهدافـي ، تنميط امل�ستهلك الأغرا�س 

، ترويج  املبيعات  او ترويج  الدعاية واالإعالن  اإعداد مناذج  ، خدمات  اأو ت�سويقية  جتارية 

املبيعات لالآخرين ، خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرابط ال�سرقي للخدمات اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138179

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأريج �سيف القطيطية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138191

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة االأوركيدا املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138192

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العاملية لالإدارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138206

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سفارات حتذير اأجهزة اإنذار �سوتية ، قنوات تو�سيل ال�سوت ، اأنابيب للتخاطب ، اأجهزة 

اإنذار ، قفاذات ا�سب�ستو�س للوقاية من احلوادث ، مالب�س ا�سب�ستو�س للوقاية من احلريق ، 

طفايات احلريق ، اجهزة انذار �سد احلريق ، اأجرا�س اإنذار كهربائية ، خمادات حريق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امليكانيكية االإلكرتونية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138212

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع النظارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البيطار لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138422

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز جتميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ثويبه القا�سمية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138387

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى لتقدمي الكنافة واملعمول واحللويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوخ الكنافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138389

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�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مملكة الياقوت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138390

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مو�سي عبدالرحمن ح�سن و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138392

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بهارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بدور امل�سنعة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138394

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم   ، املوؤمترات  واإدارة  تنظيم   ، ندوات  واإدارة  تنظيم   ، والتعليم  للرتبية  االأكادمييات 

واإدارة االجتماعات ، مدار�س احل�سانة ، تنظيم واإدارة الندوات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سموخ للخدمات الرتبوية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138395

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة واالأحذية واحلقائب والعطور وم�ستح�سرات التجميل والكماليات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دليل املها للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138396

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق)االأ�سواق املركزية وما�سابهها مركز ت�سوق( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وردة العامل للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138399

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التالل ال�سبع لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138401

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساعات يد ، اأحزمة ل�ساعات اليد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سوار مطرح العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138402

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مو�س�سة املدينة املنورة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138403

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حور العني ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138404

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى ع�سائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قرية النوادر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138405

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املخازن التجارية العامة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوابة الغذاء العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138406

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تن�سيق الزهور)جتارة وتن�سيق الزهور( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو ماجد اليحيائي و�سريكته للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138407

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور الطبيعية واملجففة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابن علي للحلويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138408

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

من  املباين  تنظيف   ، ال�سيارات  واإ�سالح  �سيانة   ، الكهربائية  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

الداخل ، غ�سيل وكي املالب�س ، البناء ، دهان االأ�سطح الداخلية واخلارجية ، تلميع املركبات ، 

خدمات الكهربائيني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة برمودا للخدمات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138410

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير ، تدقيق احل�سابات ، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية  

االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة   ، االأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات   ، املوظفـني  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات 

التجارية اأو ال�سناعية ، خدمات اخلرباء فـي الكفاية ، درا�سات ال�سوق ، تقييم االأعمال ، 

تق�سي احلقائق فـي االأعمال ، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال ، اأبحاث االأعمال ، خدمات امل�سورة 

االقت�سادية  التنبوؤات   ، املهنية  االأعمال  ا�ست�سارات   ، الت�سويق  اأبحاث   ، االأعمال  اإدارة  فـي 

تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية ، املعلومات واالأخبار عن االأعمال ، تنظيم معار�س 

مهنية لغايات جتارية واعالنية ، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات 

الأعمال اأخرى ، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي االأعمال ، جتميع االح�سائيات ، ت�سويق ، 
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توفـري معلومات االت�سال لالجتارة واالأعمال ، خدمات الو�ساطة التجارية ، اإدارة االأعمال 

توفـري  الغري  التجارية حل�ساب  ال�سفقات  وعقد  التفاو�س   ، املتعاقدين  ملوردي اخلدمات 

ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة   ، االإنرتنت  مواقع  طريق  عن  االأعمال  معلومات 

واخلدمات وبائعيها ، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري االإداري لل�سركات خدمات الو�ساطة 

فـي قطاع االأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�س ورواد االأعمال 

، ا�ستف�سارات عن االأعمال ، اال�ست�سارة  اإدارة االأعمال  ، امل�ساعدة فـي  الباحثني عن متويل 

ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال العالقات العامة ، التفاو�س على عقود االأعمال 

اإدارة  خدمات   ، اال�ستهدافـي  الت�سويق   ، التناف�سية  اال�ستخبارات  خدمات   ، الغري  با�سم 

االأعمال املوؤقتة ، خدمات وكاالت املعلومات التجارية ، عر�س ال�سلع ، اإدارة امللفات املربجمة 

جتارية  معلومات   ، حا�سوب  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع   ، االأعمال  نقل  خدمات 

ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات ، خدمات الفوترة ، جتميع فهار�س 

املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية ، الرتويج للل�سلع واخلدمات من خالل رعاية االأحداث 

توفـري   ، املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  خدمات   ، ال�سوقية  اال�ستخبارات  خدمات   ، الريا�سية 

امل�ستخدمني  ت�سنيفات  توفـري   ، االإعالنية  اأو  التجارية  لالأغرا�س  امل�ستخدم  مراجعات 

لالأغرا�س التجارية اأو االإعالنية ، تنميط امل�ستهلك الأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املحطة اال�ست�سارية - حلول اإ�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138411

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرمول املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع دوحة االأدب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138412

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ق�س وتف�سيل اخليام واالأ�سرعة وال�ساالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الريامي للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138413

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ا�ست�سارات هند�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للهند�سة والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138416

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع معدات االإطفاء وال�سالمة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سهم الهند�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138419

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س )اأطقم رجالية( ، مالب�س جاهزة )م�سار والكميم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قنوان دانية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138420

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية ، ترتيب الرحالت ال�سياحية ، حجز مقاعد ال�سفر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العبيداين للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138421

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موارد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138424

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية ، خدمات فنيي الب�سريات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املركز التخ�س�سي للعيون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138426

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سند الرواحي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138427

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سفر  ال�سـفر ووثائق  تاأ�سيــرات  ترتيــب   ، لل�سفــر  ، احلجــز  ال�سياحــية  الرحــالت  ترتيــب 

لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�سغل الوطني لل�سفر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138428

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بخور ، م�ستح�سرات جتميل ، عطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رابية املعبيلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية ال�سيب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138429

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سامري ، معادن غري نفـي�سة غري م�سكلة اأو �سبه م�سكلة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة التوريدات ال�سناعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138430

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوادي اجلاري للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138431

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع)بيع احلوا�سيب االآلية( ، ت�سويق)بيع( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مربع الت�سوق ال�سريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138432

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قرية النوادر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138433

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وادي القبائل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138436

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور والنباتات الطبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ملك االأحرتاف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138437

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مكارم ال�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138438

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، ت�سويــق ، خدمــات التجزئة  عــر�س �سلــع علــى و�سائــل االأعــالم لغايــات البيع بالتجزئــة 

للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية ، اإتاحة �سوق اإلكرتونية 

مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكوخ القطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138439

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بالتينيوم للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138440

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قرية النوادر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138441

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

  ، الكانتينات  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  ، خدمات  الكافترييات  ، خدمات  املقاهي  خدمات 

تقديــم  مطاعــم  خدمات   ، وال�ســراب  بالطعـــام  التموين   ، املوؤقتــة  االإقامــة  اأماكن  تاأجري 

 ، و�سوبا  اأودون  ، خدمات مطاعم معكرونة  وا�سوكو  ، خدمات مطاعم  الوجبات اخلفـيفة 

تزيني الطعام ، تزيني الكيك )الكاتو( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املنجز لال�ستدامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138442
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم ومعدات الرحالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الب�ستان االحمر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138446
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باملزاد العلني)موقع اإلكرتوين يعنى باملزاد العلني للعرو�سات( ، ل�سق االإعالنات ، 
حتليل ا�سعار التكلفة ، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن ، خدمات ن�سخ ال�سور ، االعالن والدعاية 
املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب ، عر�س ال�سلع ، حتديث مواد الدعاية واالإعالن ، االعالن 
بالربيد املبا�سر ، درا�سات ال�سوق ، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن ، ن�سر ن�سو�س الدعاية 
واالإعالن ، دعاية واإعالن ، االإعالن بالراديو ، العالقات العامة ، الدعاية واالإعالن عرب 
التلفزيون ، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن ، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن اأو 
ترويج املبيعات ، اأبحاث الت�سويق ، التنبوؤات االقت�سادية ، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو 
دعائية ، ا�ستطالعات الراأي ، توظيف االأفراد ، تاأجري امل�ساحات االإعالنية ، ترويج املبيعات 
بالطلب  واالإعالن  الدعاية   ، املوجودين  غري  للم�سرتكني  الهاتف  على  الرد   ، لالآخرين 
الربيدي ، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات 
حا�سوب ، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واعالنية ، تاأجري وقت للدعاية واالإعالن 
فـي و�سائل االعالم ، خدمات اقتطاع االأخبار اأو املعلومات املهمة فـي ال�سحف ، عر�س �سلع 
على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة ، كتابة ن�سو�س الدعاية واالإعالن ، ت�سويق ، 
خدمات الت�سويق عرب الهاتف ، تاأجري منا�سب للبيع ، خدمات الو�ساطة التجارية ، ت�سميم 

مواد دعائية ، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد ، الت�سويق اال�ستهدافـي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ترانيم اللماع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138452

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار فار�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138453

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حدائق الفردو�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138454

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مخبز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عي�سي محمد اأحمد احلب�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138455

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمد بن علي بن حميد الكعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138458

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات   ، الزهور  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر   ، عطور  زهور  خال�سات   ، عطرية  زيوت 

تبخري عطور ، زيوت للعطور والروائح ، عطور ، اأعواد البخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدكتور لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138459

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة عن طريق االإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرونة للتجارة الكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138460

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوحات مفاتيح كهربائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الغافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138462

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الهواتف وملحقاتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : افوكادو العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138463

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مدر�سة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدر�سة اأ�سا�س اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138464

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محل ورود )بيع الورود ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رياحني اجلوري للم�ساريع الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138465

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سريح  خدمات   ، للن�ساء(  التجميل  واأنواع  ال�سعر  التجميل)ت�سفـيف  �سالونات  خدمات 

ال�سعر)ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املا�سة العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138467

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نربا�س خط اجلزيرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138468

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�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة خريات مخيليف للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138469

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سائر فواكه )جميع اأنواع الع�سائر( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يو�سف احلي�س للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138470

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دروازة اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138472

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأنفراد للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138473

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات اأمنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفريق االأحمر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138475

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة العمق الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138502
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدالنية)م�ستح�سرات ال�سيدالنية امل�سنعه من اللبان الطبيعي( ، �سابون 
طبي)�سابون اللبان الطبيعي 100%( ، زيوت دوائية)زيت اللبان الطبيعي 100%/ الطبي(  

اأنزميات لغايات طبية)اإنزمي البو�سويليا من م�ستخل�سات اللبان الطبيعي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تطوير منتجات اللبان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138573
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمربي غري حي ، �سمك معلب ، حلوم معلبة ، رقائق بطاطا ، حلقات الب�سل ، فالفل ، زيت 
بكر ممتاز ، اخل�سروات املح�سرة ، نقانق �سجق ، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار حلوم 
مطبوخة ، خيار مخلل ، خ�سروات محفوظة ، خ�سروات مطبوخة ، زيوت للطعام  جبنة  
، زيتون  ، بي�س  ، مك�سرات مح�سرة  ا�سماك ق�سرية غري حية   ، ، منتجات احلليب  حلوم 
، حلوم  تونا  ، �سمك  ، �سجق  بازالء محفوظة   ، ، مخلالت  زيتون للطعام  ، زيت  محفوظ 

دواجن غري حية ، منتجات غذائية من ال�سمك ، حلوم محفوظة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطياب لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138577

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم امل�سروبات والوجبات ال�سريعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القر�س االأبي�س الع�سري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138585

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�سرطة مقطرنة للبناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�سدر العاملي للخدمات ال�سناعية واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138602

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تلميع املركبات ، تنظيف املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سات االإبداع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138603

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع املالب�س الرجالية ومالب�س االأوالد اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الريان املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138616

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املباين من الداخل ، تاأجري معدات االن�ساء ، تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء 

االن�ساءات حتت املاء ، االإ�سراف على ان�ساء املباين ، تركيب معدات املطابخ ، ان�ساء امل�سانع ، 

تركيب وا�سالح معدات الري ، ان�ساء و�سيانة خطوط االأنابيب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأف�سل للحلول العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138637

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ليايل ال�سليل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138655

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيت ديزل ، وقود ، وقود محركات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املنوري للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138658

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأر�س القمم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138705

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيــع م�ستح�سـرات  ، م�ستح�سرات جتميل  العطــور(  ، عطــور)بيــع  البخــور(  بخــور)بيــع 

التجميل والعود( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطياب املحبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138732

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لفا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138792

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواء الواحة اخل�سراء للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138800

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل العباءات الن�سائية واالأو�سحة لتغطية الراأ�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو اأن�س الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138818

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البي�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املزارع احلديثة للدواجن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138894

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم امل�سروبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة واحة النخبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138986

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الورق  من  م�سنوعة  والقهوة  لل�ساي  اأطباق  )كرتون(  الورق  من  م�سنوع  البي�س  طبق 

الكرتون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الهمائل للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138987

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سات �سم�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139955

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع  ال�سكنية  وال�سقق  العقارات  مكاتب  العقارات  تاأجري  العقارات  اإدارة  العقارات  تثمني 

و�سراء العقارات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اجلهود احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 970531
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2008/31 فـي 2008/9/4م
ALILA INTERNATIONAL SERVICES CORPORATION : ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك��

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة عليل �ساللة �ص.م.ع.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بو�سر ، محافظة م�سقط
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/10/14م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 116966
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/8/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1244 فـي 2018/5/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اأغ�سان الزعفران للتجارة �ص.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الأمزون للتجارة - تو�سية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مطرح ، محافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/10/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 119129

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/9/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1250 فـي 2018/7/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : خدمات تكنولوجيا الإن�ساءات املتطورة �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : خدمات تكنولوجيا الإن�ساءات العالية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 112 ر.ب : 111 ، محافظة �سمال الباطنة

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/9/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 129908

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1307 فـي 2019/9/2م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : همايون الدولية للتجارة واملقاولت �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : غمائم النورللتجارة - ت�سامنية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بو�سر ، محافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/10/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/15م
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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 : 23934 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 771 فـي 2004/7/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لمونز غا�سكيت كومباين
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : األ جى �سى يو ا�س ا�ست هولدينجز , األ األ �سى 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
 ,  77061 تيك�سا�س   , هيو�سنت   , بوليفارد  ايربورت   7300  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/20م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 23935 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 17

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لمونز غا�سكيت كومباين
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : األ جى �سى يو ا�س ا�ست هولدينجز , األ األ �سى 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
 ,  77061 تيك�سا�س   , هيو�سنت   , بوليفارد  ايربورت   7300  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/20م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 22403

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 842 فـي 2007/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مامتا ا�س.ايه. 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : با�سي ا�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سانت لو�س , 54 - 64 , 08918 بادالونا , بر�سلونة , اإ�سبانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإ�سبانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2010/4/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 22404

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 842 فـي 2007/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مامتا ا�س.ايه. 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : با�سي ا�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سانت لو�س , 54 - 64 , 08918 بادالونا , بر�سلونة , اإ�سبانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإ�سبانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2010/4/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 22403

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 842 فـي 2007/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : با�سي ا�س.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأرماند با�سي , ا�س.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ســـــي ال كون�سيـــــــل دي �سينت , منبـــــــر . 333 بـــي. 5 , 08007 , 

بر�سلونة  , اإ�سبانيا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإ�سبانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/12/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 22404

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 842 فـي 2007/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : با�سي ا�س.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأرماند با�سي , ا�س.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ســـــي ال كون�سيـــــــل دي �سينت , منبـــــــر . 333 بـــي. 5 , 08007 , 

بر�سلونة  , اإ�سبانيا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإ�سبانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/12/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65798

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1042 فـي 2014/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيو اآر كيو انرتبرا�سيز ال تي دي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هافيلز انديا ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كيو اآر جي تاورز , 2 دي , �سيكتور - 126, اك�سربي�س وي - 

نويدا - 201304 , الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65799

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1042 فـي 2014/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيو اآر كيو انرتبرا�سيز ال تي دي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هافيلز انديا ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كيو اآر جي تاورز , 2 دي , �سيكتور - 126, اك�سربي�س وي - 

نويدا - 201304 , الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65800 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1042 فـي 2014/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيو اآر كيو انرتبرا�سيز ال تي دي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هافيلز انديا ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كيو اآر جي تاورز , 2 دي , �سيكتور - 126, اك�سربي�س وي - 

نويدا - 201304 , الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65801 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1042 فـي 2014/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيو اآر كيو انرتبرا�سيز ال تي دي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هافيلز انديا ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كيو اآر جي تاورز , 2 دي , �سيكتور - 126, اك�سربي�س وي - 

نويدا - 201304 , الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65802 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1042 فـي 2014/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيو اآر كيو انرتبرا�سيز ال تي دي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هافيلز انديا ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كيو اآر جي تاورز , 2 دي , �سيكتور - 126, اك�سربي�س وي - 

نويدا - 201304 , الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65803 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1042 فـي 2014/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كيو اآر كيو انرتبرا�سيز ال تي دي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هافيلز انديا ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : كيو اآر جي تاورز , 2 دي , �سيكتور - 126, اك�سربي�س وي - 

نويدا - 201304 , الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/19م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكـام املــادة )41( مـن قانـون )نظـام( العالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقــم 2008/67 ،  

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

2010/2/24التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك164550

2010/2/24التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك261549

2010/2/24التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك361548
2010/2/24التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك461547
2010/2/24التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك561546
2010/2/24التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك661545
2010/2/24التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك761544

1990/11/7التجارة وال�سناعةفيت جي اإم بي اإت�س84954

1990/6/20التجارة وال�سناعةلي�سيور94391

1022926
دبليو اآند جيه

 لي اآندكو - �سركة محدودة   
2000/6/24التجارة وال�سناعة

1150521
م�ساريع بن حمود
 الر�سيدي للتجارة

2008/5/14التجارة وال�سناعة

2010/10/20التجارة وال�سناعةم�ساريع ال�سالح �س .م.م1265119
2000/9/13التجارة وال�سناعة�سيدلية ابن �سينا �س.م.م1323641
2010/3/30التجارة وال�سناعةاأطعمة التم �س م م1462045

2000/7/11التجارة وال�سناعةاك�سربي�س ، ال ال �سي1523936

2010/12/21التجارة وال�سناعةكانيكا كوربوري�سن1665995
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

1766011
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(  
2010/12/22التجارة وال�سناعة

2001/3/17التجارة وال�سناعةريناي كابو�سيكي كاي�سا1825095

2001/3/17التجارة وال�سناعةريناي كابو�سيكي كاي�سا1925096

2011/1/1التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز2066040

2011/1/1التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز2166041

2011/1/1التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز2266042

2011/1/1التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز2366043

2011/1/1التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز2466044

2010/12/22التجارة وال�سناعة�سكت�سرز يو.ا�س.ايه.انك2566003

2010/10/27التجارة وال�سناعة�سكت�سرز يو.ا�س.ايه ، انك2665223

2000/5/27  التجارة وال�سناعة�سركة اميانتيت عمان �س.م.ع.م2722656

2001/4/8التجارة وال�سناعةنتان�س فيمو�س �سزمت�س انك2825301

2001/2/26التجارة وال�سناعةنتان�س فيمو�س �سزمت�س انك2924977

1990/10/30التجارة وال�سناعةبرميارك اف اى جي ال ال �سي304916

3123763
كيمربيل - كالرك

 وورلدوايد انك
2000/10/7التجارة وال�سناعة

324997
�سانيل �سركة م�ساهمة مقفلة 
ب�سيطة )�سو�سيتي بار اأك�سنز 

�سيمبليفي(
1990/11/24التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

335001
�سانيل �سركة م�ساهمة مقفلة 
ب�سيطة )�سو�سيتي بار اأك�سنز 

�سيمبليفي(
1990/11/24التجارة وال�سناعة

345000
�سانيل �سركة م�ساهمة مقفلة 
ب�سيطة )�سو�سيتي بار اأك�سنز 

�سيمبليفي(
1990/11/24التجارة وال�سناعة

354999
�سانيل �سركة م�ساهمة مقفلة 
ب�سيطة )�سو�سيتي بار اأك�سنز 

�سيمبليفي(
1990/11/24التجارة وال�سناعة

364996
�سانيل �سركة م�ساهمة مقفلة 
ب�سيطة )�سو�سيتي بار اأك�سنز 

�سيمبليفي(
1990/11/24التجارة وال�سناعة

374998
�سانيل �سركة م�ساهمة مقفلة 
ب�سيطة )�سو�سيتي بار اأك�سنز 

�سيمبليفي(
1990/11/24التجارة وال�سناعة

384995
�سانيل �سركة م�ساهمة مقفلة 
ب�سيطة )�سو�سيتي بار اأك�سنز 

�سيمبليفي(
1990/11/24التجارة وال�سناعة

395003
�سانيل �سركة م�ساهمة مقفلة 
ب�سيطة )�سو�سيتي بار اأك�سنز 

�سيمبليفي(
1990/11/24التجارة وال�سناعة

405002
�سانيل �سركة م�ساهمة مقفلة 
ب�سيطة )�سو�سيتي بار اأك�سنز 

�سيمبليفي(
1990/11/24التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

415006
كرافت فوودز جروب
 براندز  ال ال �سي

1990/11/26التجارة وال�سناعة

425007
كرافت فوودز جروب

1990/11/26التجارة وال�سناعة براندز ال ال �سي

435008
كرافت فوودز جروب

 براندز ال ال �سي
1990/11/26التجارة وال�سناعة

445009
كرافت فوودز جروب

 براندز ال ال �سي
1990/11/26التجارة وال�سناعة

2010/12/21التجارة وال�سناعةال ار �سي برودكت�س ليميتد4565998
2010/12/21التجارة وال�سناعةال ار �سي برودكت�س ليميتد4665999
2000/12/11التجارة وال�سناعة  3 ام كومباين   4723972
1990/11/24التجارة وال�سناعةفورد موتور كومبني484989
1990/11/24التجارة وال�سناعةفورد موتور كومبني4965869
1990/11/24التجارة وال�سناعةفورد موتور كومبني5065867
2010/12/19التجارة وال�سناعةجاب ) اى تى ام ( ، انك  5165981
2000/10/18التجارة وال�سناعةاأن فـي بيكارت اأ�س .اأ  5223807

2001/4/22التجارة وال�سناعة�سركة العثيم القاب�سة5325384

1990/3/7التجارة وال�سناعةكوريج بارفيومز543976

1990/3/7التجارة وال�سناعةكوريج بارفيومز553977

2001/4/7التجارة وال�سناعة�سالومون اأ�س ايه اأ�س5625258

2001/4/7التجارة وال�سناعة�سالومون اأ�س ايه اأ�س5725259

2001/4/7التجارة وال�سناعة�سالومون اأ�س ايه اأ�س5825260

-168-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

1990/10/17التجارة وال�سناعةبريت�س اير وايز بي ال �سي594867

2010/3/27التجارة وال�سناعةالفريد الدولية �س.م.م6061946

2010/10/4التجارة وال�سناعةنوفارتيز اأ جي6164892

6270672
�سركة الغزال العاملية

 للواردات �س.م.م
2011/10/8التجارة وال�سناعة

2009/12/6التجارة وال�سناعةفورد موتور كومباين6360330

2009/12/6التجارة وال�سناعةفورد موتور كومباين6460331

2009/12/6التجارة وال�سناعةفورد موتور كومباين6560332

2009/12/6التجارة وال�سناعةفورد موتور كومباين6660333

2010/4/5التجارة وال�سناعةكومبني جريفي�س دانون6762147

2010/4/5التجارة وال�سناعةكومبني جريفي�س دانون6862146

2010/4/5التجارة وال�سناعةكومبني جريفي�س دانون6962145

2000/9/18التجارة وال�سناعةكومبني جريفي�س دانون7023676

2000/12/10التجارة وال�سناعةكومبني جريفي�س دانون7124354

2010/9/8التجارة وال�سناعةكومبني جريفي�س دانون7264550

2010/9/8التجارة وال�سناعةكومبني جريفي�س دانون7364551

2010/9/8التجارة وال�سناعةكومبني جريفي�س دانون7464549

2011/6/27التجارة وال�سناعةتايرلنك كو ال تي دي7568973

2000/12/11التجارة وال�سناعةميفا �سويز اأيه جي7623963

2010/10/16التجارة وال�سناعةعلي بن خمي�س العلوي7765039

2010/10/16التجارة وال�سناعةعلي بن خمي�س العلوي7865040
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شــــم ال�شركــــة

2010/10/16التجارة وال�سناعةعلي بن خمي�س العلوي7965041
2010/10/16التجارة وال�سناعةعلي بن خمي�س العلوي8065042
2010/10/16التجارة وال�سناعةعلي بن خمي�س العلوي8165044
2010/10/16التجارة وال�سناعةعلي بن خمي�س العلوي8265043

834169
ايفونيك اوبري�سنز

 جي ام بي ات�س
1990/4/23التجارة وال�سناعة

2010/6/9التجارة وال�سناعةكوتي براندز ماجنمنت انك  8463227

854148
ريكيت اأند كوملان

 )اوفر�سيز( هيلث ليمتد
1990/4/22التجارة وال�سناعة

864149
ريكيت اأند كوملان

 )اوفر�سيز( هيلث ليمتد
1990/4/22التجارة وال�سناعة

2010/9/6التجارة وال�سناعة�سيايلز ب�ست كوفـي ال ال �سي  8764523
2010/9/6التجارة وال�سناعة�سيايلز ب�ست كوفـي ال ال �سي  8864524
2010/9/6التجارة وال�سناعة�سيايلز ب�ست كوفـي ال ال �سي  8964525
2010/9/6التجارة وال�سناعة�سيايلز ب�ست كوفـي ال ال �سي  9064526
2010/9/6التجارة وال�سناعة�سيايلز ب�ست كوفـي ال ال �سي  9164527
2010/9/6التجارة وال�سناعة�سيايلز ب�ست كوفـي ال ال �سي  9264528

2010/9/6التجارة وال�سناعة�سيايلز ب�ست كوفـي ال ال �سي  9364529

2010/5/12التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س اأ ار ال9462817

9562821
اأبريكرومبي اأند فيت�س يوروب 

اإ�س اأيه جي اإل
2010/5/12التجارة وال�سناعة

9662822
اأبريكرومبي اأند فيت�س يوروب 

اإ�س اأيه جي اإل
2010/5/12التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شــــم ال�شركــــة

1990/8/22التجارة وال�سناعةهايونداي كوربوري�سن974548

2010/4/3  التجارة وال�سناعةكارتري انرتنا�سيونال ايه جي9862102

9962100
مونتبالنك - �سمبلو 

جي ام بي ات�س
2010/4/3  التجارة وال�سناعة

10062514
مونتبالنك - �سمبلو

 جي ام بي ات�س
2010/4/27التجارة وال�سناعة

10162515
مونتبالنك - �سمبلو

 جي ام بي ات�س
2010/4/27التجارة وال�سناعة

10222254
جاكوب�س دووي اأيجبريت�س

 دي اإي جي اإم بي اإت�س
2000/4/10التجارة وال�سناعة

10322255
جاكوب�س دووي اأيجبريت�س

 دي اإي جي اإم بي اإت�س
2000/4/10التجارة وال�سناعة

2000/8/21التجارة وال�سناعةكوالكم انكوربوريتد10423431

2000/8/21التجارة وال�سناعةكوالكم انكوربوريتد10523432

2000/8/21التجارة وال�سناعةكوالكم انكوربوريتد10623433

10762584
اإم جيه اإن يو . اإ�س هولدينغز 

اإل اإل �سى
2010/5/2التجارة وال�سناعة

2010/7/13التجارة وال�سناعةكوريا يونيتد فارم , انك10863739

1094106
�سوات�س اأجي )�سوات�س اأ�س اأ (

 )�سوات�س ليمتد (
1990/4/15التجارة وال�سناعة

2010/4/20التجارة وال�سناعةاميونيك�س كوربوري�سن11062386
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شــــم ال�شركــــة

2000/6/27التجارة وال�سناعةغرانينتال جي ام بي ات�ش11122952

2010/6/19التجارة وال�سناعةر�سملة القاب�سة املحدودة11263428

11364392
كرافت فوودز دامنارك 

اأنتلت�سوال بروبريتي اأيه بي اأ�ش
2010/8/25التجارة وال�سناعة

11464391
كرافت فوودز دامنارك 

اأنتلت�سوال بروبريتي اأيه بي اأ�ش
2010/8/25التجارة وال�سناعة

11564390
كرافت فوودز دامنارك 

اأنتلت�سوال بروبريتي اأيه بي اأ�ش
2010/8/25التجارة وال�سناعة

11664716
انرتكونتينتال جربت

 براندز ال ال �سي
2010/9/25التجارة وال�سناعة

11764574
انرتكونتينتال جربت 

براندز ال ال �سي
2010/9/18التجارة وال�سناعة

11863776
انرتكونتينتال

 جربت براندز ال ال �سي
2010/7/18التجارة وال�سناعة

1990/8/22التجارة وال�سناعةكي �سيفتى ليمتد  1194567

2010/7/25التجارة وال�سناعة�سانوفـي با�ستور12063858

1990/9/1التجارة وال�سناعة�سانوفـي ماتور اي بي1214621

2010/9/6التجارة وال�سناعةجينزامي كوربوري�سن   12264519

2010/9/6التجارة وال�سناعةجينزامي كوربوري�سن   12364517

2000/12/12التجارة وال�سناعةهو�سكفارنا ايه بي12424375

2000/12/12التجارة وال�سناعةهو�سكفارنا ايه بي12524374
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

2010/7/4التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون12663623

12763426
نا�سيونال جيو

2010/6/19التجارة وال�سناعة غرافيك �سو�سيتي

12863425
نا�سيونال جيو

 غرافيك �سو�سيتي
2010/6/19التجارة وال�سناعة

1294425
يونايتد ب�سكويت�س

 ) يو كى ( ليمتد   
1990/7/10التجارة وال�سناعة

2010/6/21التجارة وال�سناعةكوزميتيك�س ليمتد13063453
2010/6/21التجارة وال�سناعةكوزميتيك�س ليمتد13163452

1324883
هوكويت�سو اند �سرتيز

 كو ، ليمتد
1990/10/24التجارة وال�سناعة

1990/8/20التجارة وال�سناعةجي دي �سرييل ال ال �سي  1334514
2000/5/31التجارة وال�سناعةال�سيد مالك فايز امل�سري13422707
2000/5/31التجارة وال�سناعةال�سيد مالك فايز امل�سري13522706
1990/8/5التجارة وال�سناعةلنكوم  بارفان ايه بوتيه ايه �سي1364486
2000/8/9التجارة وال�سناعةلوريــــــال13723401
1990/8/27التجارة وال�سناعةلوريــــــال1384602
2010/7/12  التجارة وال�سناعةلوريال )يوكي(ليميتيد13963709
2010/7/19التجارة وال�سناعةمارك�س اند �سبن�سر بي ال �سي14063827
1990/7/8التجارة وال�سناعةتن�سار تكنولوجيز ليمتد1414421
2010/7/13التجارة وال�سناعةايلي ليللي كومباين14263738
1989/5/21التجارة وال�سناعةتيفال143958
1989/5/21التجارة وال�سناعةتيفال144957
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة وترويج اال�ستثمار اإلــى اأنــه قــــد وقع خطاأ مادي عنـد ن�ســر 

اجلريـــدة  فـــي  املن�ســـورة   )122153( رقـــم  التجارية  للعالمة  باالنتفاع  الرتخي�ص  اإعالن 

الر�سميـــة العدد )1362( ، الــ�سادر بتاريخ 1 ربيع االأول 1442هـ ، املوافق 18 اأكتوبر2020م ، 

اإذ ورد رقم العالمة كاالآتي : 

122103

وال�سحيــــح هـــــو :

122153

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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املكتب االقليمي - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدواح للتجارة �ش.م.م
يعلن املكتب االقليمي - محا�سبــــون قانونيــــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الدواح للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1139339 ، وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/10/11م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ،
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت - الطابق االر�سي 

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 - جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم:24484726 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاث املا�سية �ش.م.م

يعلن املكتب االقليمي - محا�سبــــون قانونيــــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرتاث املا�سية 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1110645 ، وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/9/29م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت 

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 - جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم:24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة محمد بن �سعيد بن حميد ال�سام�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن  �سعيد  بن  محمد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلن 
اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري  ، وامل�سجلة لــدى  حميد ال�سام�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 
بالرقـم3047920 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 236 ر.ب : 612 
هاتف رقم : 93025280

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل وادي الغربية للتجارة - ت�سامنية
يعلن مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معامل وادي الغربية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1127579 ، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميـــع  وعلـــى   ، الغـيــــــر  اأمــــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية عربي - محافظة الظاهرة 

�ش.ب : 754 ر.ب : 320 
هاتف رقم : 92114626

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق وادي اجلزي للتجارة - ت�سامنية
وادي  طريق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
 ،  1209967 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة  اجلزي 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :

والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع عي�سى الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع عي�سى الدولية 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1169114 ، وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/9/15م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - محافظة م�سقط 

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 24595913 - 93513109 فاك�ش رقم :24595912

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابع اخلري والكرم للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  للتجارة  والكرم  اخلري  منابع 
1021997 ، وللم�سفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـــي الت�سفـيـــة اأمــــام الغـيــــر ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي :
ال�سومحان ال�سمالية - واليةبركاء - محافظة جنو ب الباطنة

�ش.ب : 575 ر.ب :130
تليفاك�ش رقم : 26885444

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تركواز احلديثة �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
 ،  1221103 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  احلديثة  تركواز  �سركة 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 والية ال�سيب - محافظة م�سقط
�ش.ب : 556 ر.ب :121 ال�سيب

هاتف رقم:22368462 - 97466002
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب جند - محا�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هياب �سينج الهند�سية �ش.م.م
يعلن مكتب جند - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة هيـاب �سينـج الهند�سية 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1304148 ، وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/9/30م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
املوالح اجلنوبية - والية ال�سيب - محافظة م�سقط 

�سكة رقم : 4503 - مبنى رقم : 130 - الطابق االأول - مكتب رقم : 11
�ش.ب : 373 ر.ب :124
هاتف رقم:98520404

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب علـــي الـــدح و�سركــاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفال املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�سركاه اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الفال املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلة 
 ، 2020/9/27م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1411233 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
مركز عمان التجاري - روي - والية مطرح - محافظة م�سقط

�ش.ب : 457 ر.ب :112روي
هاتف رقم:24791115 فاك�ش رقم:24795551

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنرت�سريف عمان �ش.م.م
�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  يو�سف  مو�سى  ح�سني  مقبول  مكتب  يعلن 
 ،  1233418 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  عمان  اإنرت�سريف 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/12/31م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 385 ر.ب :114

هاتف رقم:24799350 فاك�ش رقم:24701098
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معمل احليل للت�سوير �ش.�ش.و
يعلن مكتب مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معمل احليل 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1635476، وللم�سفي  للت�سوير �ش.�ش.و ، وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�سارع وادي العذيبة - العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر

 مبنى رقم : 32 - �سقة : 304
�ش.ب : 2358 ر.ب :112

هاتف رقم:24139350 - 97239696 فاك�ش رقم:24139350
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأي بي ال لوجي�سيتك�ش عمان �ش.م.ع.م

ال  بي  اأي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  والتدقيق  لال�ست�سارات  اخلليج  مركز  مكتب  يعلن 
الـتجاري بالرقـم 1275597،  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلة لدى  لوجي�سيتك�ش عمان �ش.م.ع.م 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/7/29م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�سارع وادي العذيبة - العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر

 مبنى رقم : 32 - �سقة : 304
�ش.ب : 2358 ر.ب :112

هاتف رقم:24139350 - 97239696 فاك�ش رقم:24139350
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإ�سحاق بن عو�ش بن علي العنربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العنربي املتحدة - ت�سامنية
العنربي  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العنربي  علي  بن  عو�ش  بن  اإ�سحاق  يعلن 
املتحدة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1045945، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2018/3/21م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية نزوى - محافظة الداخلية 

هاتف رقم:99250787
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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محمد بن �سيف بن ربيع اخلمي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحراء خيلة للتجارة �ش.م.م

يعلن محمد بن �سيف بن ربيع اخلمي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع �سحراء خيلة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1773054 ، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 11511 ر.ب :133

هاتف رقم :90777760
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد ومحمد للم�ساريع �ش.م.م

يعلن محمد بن �سيف بن ربيع اخلمي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سعيد ومحمد للم�ساريع 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5133130 ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 11511 ر.ب :133

هاتف رقم:90777760
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-182-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموخ لالإن�ساءات وخدمات النفط �ش.م.م

ال�سموخ لالإن�ساءات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ربيع اخلمي�سي  �سيف بن  يعلن محمد بن 
 ،  1056649 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  النفط  وخدمات 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 11511 ر.ب :133

هاتف رقم:90777760
كمــــا يدعــــــو امل�سفـــي مبوجـــب هــــذا االإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــــة بامل�ستنــدات الثبوتيــــة علـــى العنـــــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن را�سد بن �سلطان اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنهار اجلنان للتجارة �ش.�ش.م

يعلن �سامل بن را�سد بن �سلطان اجللنداين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأنهار اجلنــان للتجــارة 
�ش.�ش.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1232628، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2020/10/5م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
املعبيلة - والية ال�سيب - محافظة م�سقط 

هاتف رقم:99598766
�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقـدم  ال�سركـة  دائني  االإعــــالن  هــــذا  مبوجـــب  امل�سفـي  يدعــــو  كمــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار املرعي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
 - للتجارة  املرعي  دار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1255855، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2020/10/8م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار

�ش.ب : 115  ر.ب :217
هاتف رقم:97047100  

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقـدم  ال�سركـة  دائني  االإعــــالن  هــــذا  مبوجـــب  امل�سفـي  يدعــــو  كمــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب دربات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  دربات  رحاب  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلن 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1100365، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/9/17م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار

�ش.ب : 115  ر.ب :217
هاتف رقم:97047100

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقـدم  ال�سركـة  دائني  االإعــــالن  هــــذا  مبوجـــب  امل�سفـي  يدعــــو  كمــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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هيثم بن �سعيد بن محمد املع�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهج ال�سحيح للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن هيثم بن �سعيد بن محمد املع�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النهج ال�سحيح للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1078839، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �ساللة - محافظة ظفار 

هاتف رقم:93224455
�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقـدم  ال�سركـة  دائني  االإعــــالن  هــــذا  مبوجـــب  امل�سفـي  يدعــــو  كمــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

زمزم بنت عبداحلميد بن عبدالر�سول الزدجالية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأزاهري املتحدة للتجارة - ت�سامنية

تعلـن زمزم بنت عبداحلميد بن عبدالر�سول الزدجالية ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركة االأزاهري 
املتحدة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم1110240 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــية
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأبوهيام العاملية للتجارة واملقاوالت - تو�صية

للتجارة  العاملية  اأبوهيام  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـته  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلـن 
عـــن   ،  1081387 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مطعم ومقهى لذيذ �ش.م.م
يعلـن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة مطعم ومقهى لذيذ 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1271522  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

ح�صن  بن علي بن ح�صن املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ح�صن و�صالح اأبناء علي بن ح�صن املعمري للتجارة - ت�صامنية

اأبناء علي بن  يعلـن ح�سن بن علي بن ح�سن املعمري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة ح�سن و�سالح 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  املعمري  ح�سن 

3164136 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

�صعيد بن �صويدان بن بخيت البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة احل�صيب الوطنية للتجارة واملقاوالت  �ش.م.م

الوطنية  احل�سيب  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـته  البادي  بخيت  بن  �سويدان  بن  �سعيد  يعلـن 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1077560 ،  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

-186-



اجلريدة الر�سمية العدد )1363(

خالد بن محمد بن را�صد الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة رمال البحرية الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن خالد بن محمد بن را�سد الرو�سدي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة رمال البحرية الذهبية للتجارة 
اأعــمال  واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1018000 ، عـــن انتهاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

وفية بنت اأحمد بن عبيد الها�صمية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهجة الفليج للتجارة - ت�صامنية

تعلـن وفية بنت اأحمد بن عبيد الها�سمية ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركة بهجة الفليج للتجارة - ت�سامنية ،
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 5150370 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�سركة .
امل�صفــية

حارث بن عبيد بن حامد ال�صليمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة املحيط ال�صاملة لال�صتثمار �ش.م.م

لال�ستثمار  ال�ساملة  املحيط  بوابة  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـته  ال�سليمي  حامد  بن  عبيــد  بن  حارث  يعلــن 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،  1179213 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة باملريا لل�صفر وال�صياحة �ش.م.م

 ، �ش.م.م  وال�سياحة  لل�سفر  باملريا  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـته  ال�سليمي  حامد  بن  عبيد  بن  حارث  يعلـن 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1072440 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمموعة تكنيك لل�صيارات �ش.م.م

يعلـن حارث بن عبيد بن حامد ال�سليمي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة جمموعة تكنيك لل�سيارات 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1037797 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة الفيافـي لتجهيز حلوم الدواجن املربدة �ش.م.م
يعلـن حارث بن عبيد بن حامد ال�سليمي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة الفيافـي لتجهيز حلوم 
الدواجن املربدة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 3205436 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة زوان لالإنتاج امل�صموع وغري املرئي �ش.م.م
امل�سموع  لالإنتاج  زوان  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـته  ال�سليمي  بن حامد  عبيد  بن  يعلـن حارث 
عـــن   ، بالرقـــم1739620  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  املرئي  وغري 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اأمين بن عبداللـه بن �صرور اخلال�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأثري  �صمائل للتجارة - ت�صامنية

يعلـن اأمين بن عبداللـه بن �سرور اخلال�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة اأثري �سمائل للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1048267 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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محمد بن علي بن �صليمان الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرباق للتطوير �ش.م.م

يعلـن محمد بن علي بن �سليمان الغيالين ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة الرباق للتطوير �ش.م.م ، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ، بالرقـــم 1331586  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

خمي�ش بن عامر بن �صلطان ال�صنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النخبة للم�صاريع املتكاملة �ش.م.م

للم�ساريع  النخبة  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـته  ال�سنيدي  �سلطان  بن  عامر  بن  خمي�ش  يعلـن 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1080429 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

منري بن مو�صى بن عبد الرحيم البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو قراعة للتجارة �ش.م.م

يعلـن منري بن مو�سى بن عبد الرحيم البلو�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة اأبو قراعة للتجارة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1558307  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

�صعيد بن عبداللـه بن محمد النهدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواق املوالح - ت�صامنية

يعلـن �سعيد بن عبداللـه بن محمد النهدي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة اأ�سواق املوالح - ت�سامنية ،
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1770179 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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عالية بنت لوؤي الدار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ق�صر اللوؤلوؤ  �ش.م.م

تعلـن عالية بنت لوؤي الدار ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركة ق�سر اللوؤلوؤ �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى 
الكيــان  وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،  1282901 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة 

القانونـي لل�سركة .
امل�صفــية

مكتب مور �صتيفنز 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ثريو�ش ال�صرق االأو�صط �ش.م.م

 ، �ش.م.م  االأو�سط  ال�ســرق  ثيـــرو�ش  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  �ستيفنز  مور  مكتب  يعلـن 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1297086 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

مكتب امليزانية للتدقيق واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رموز الظاهرة املا�صية - ت�صامنية
يعلـن مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�سارات ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة رموز الظاهرة املا�سية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1216605 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

مكتب امل�صفوفة عمان - محا�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صينوبك الهند�صية م�صقط  �ش.م.م
�سينوبك  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـته   - قانونيون  محا�سبون   - عمان  امل�سفوفة  مكتب  يعلـن 
 ، بالرقـــم 1260759  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، الهند�سية م�سقط �ش.م.م 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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�صيف بن محمد بن حمدان اجللنداين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأبو رتاج العاملية - تو�صية

رتاج  اأبو  م�ساريع  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـته  اجللنداين  حمدان  بن  محمد  بن  �سيف  يعلـن 

العاملية - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1208659 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي

�صامل بن اأحمد بن عثمان بيت د�صي�صة 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كنز اجلبل ال�صاملة للتجارة -ت�صامنية

ال�ساملة  اأحمد بن عثمان بيت د�سي�سة ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة كنز اجلبل  يعلـن �سامل بن 

عـــن   ،  1185927 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كنز املحيط ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن �سامل بن اأحمد بن عثمان بيت د�سي�سة ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة كنز املحيط ال�ساملة 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1092238 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي
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