
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1367(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

التقا�ســـي  اإجــــراءات  تب�سيــــط  قانــــون  باإ�ســــدار  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/125 
فــي �ســاأن بعــ�ض املنازعــات . 

باإ�ســدار قانـــون املجالـــ�ض البلديـــة . مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/126 
اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة

       ديوان البالط ال�سلطاين
       املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                                         وزارة العدل وال�سوؤون القانونية
قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2020/18   �ســــادر فــــــي 2020/11/17 بتعـديـــــــل بعـــــ�ض اأحكــــام 

لئحة تنظيم اأعمال اخلربة اأمام املحاكم .
                                  وزارة الرتبيــــة والتعليــــم                      

قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/200  �سـادر فــي 2020/11/12 بتعديــل بعــــ�ض اأحكـــام 
لئحة جمال�ض اأولياء الأمور .
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 الأحد 6 ربيـــع الثاين 1442هـ                                                  املـوافـــــق 22 نوفمبــــــر 2020م
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
                                       وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساي فييلد ال�سرق الأو�سط �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الفلج اجلديدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليل للمقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة الإبداع للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املورد للتقنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سن لالأع�ساب �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوري للتجارة العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأيربا�ض عمان �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرخ الأبي�ض �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حاج لالأقم�سة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطارق اجلديدة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الفليج العاملية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهنية للخدمات الفنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنون احلا�سوب للخدمات الرقمية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نانو املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع تاأثري الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأناقة العالية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الهند�سية للطاقة املعدنية واآلت ومعدات 
امل�سانع �ض.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سانة ب�ستان الطفل �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريبال الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان لالأعمال املتميزة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحايب الرو�سة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدلفني الأبي�ض للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول الكويت للتجارة واملقاولت �ض.�ض.و .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للتقنية والت�سالت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جارك اأ�ض بي ايه �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احلكمة الذهبي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النماء الدولية لال�ستثمارات والتنمية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد الأمل املتكاملة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيمك للتجارة واخلدمات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سالة للم�ساريع واخلدمات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع الأملانية اخلليجية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النيل اخلالد املتحدة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة ال�سناء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاديات للتنمية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفقة العادلة اجلديدة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية الت�سييد الراقي �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سما لالإن�ساءات املحدودة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفط ال�سمال �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نهيان و�سريكه العاملية �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمز الوفاء العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة الدا�سر للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمابز وحلويات العلياء �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الذلئل للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساوي ال�سفري للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوائل الوطنية لال�ستثمار �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزرقاء للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وحارث اأبناء بدر بن عي�سى الغافري - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإوروبيا 92 �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة الزرقاء للدعاية والإعالن �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللم�سة العالية لالأعمال التجارية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فتيل للياقة البدنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طرق اخلليج �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الكامل للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط �سماء العا�سمة للمقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املـكــال الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر عمان للمعادن واخلدمات املرتبطة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة اجلديدة للعناية الطبية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالك الديرة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحفاد اخلري للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات احلجر الأخ�سر �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوجام �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة �ساع للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ اأبو ظلماء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلديدي املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون اخلريف للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقالة الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة م�سقط �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل التفاعل �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سوى الذهبية لال�ستثمار �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن مهنا البطا�سي و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرتي ال�ساملة لالإلكرتونيات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبعة العذيبة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية للزجاج والرباويز �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فينو�ض لالإلكرتونيات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزيدي والعي�سائي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار �سور ل�سناعة الأختام واخلدمات - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثري جمز الكربى - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التحدي املا�سية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيدي ال�ساخمة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

180

180

180

180

181

181

181

181

182

182

182

182

183

183

183

183





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/125

باإ�سدار قانون تب�سيط اإجراءات التقا�سي فـي �ساأن بع�ض املنازعات

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 فـي �ساأن تنظيم العالقة بني مالك وم�ستاأجري امل�ساكن 

واملحال التجارية وال�سناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة بها , 

وعلى قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47 ,

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 , 

وعلى قانون حمكمة الق�ساء الإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/91 , 

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 , 

وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/29 , 

وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 , 

وعلى قانون الكّتاب بالعدل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/40 , 

وعلى قانون الإثبات فـي املعامالت املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/68 , 

وعلى قانون املعامالت الإلكرتونية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/69 , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/10 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء , 

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/50 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون تب�سيط اإجراءات التقا�سي فـي �ساأن بع�س املنازعات , املرفق .

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام 

القانون املرفق .

املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف القانون املرفق , اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به بعد انق�ساء )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي   : 26 من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ

املـوافــــق   : 12 من نوفمبــــــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

قانون تب�سيط اإجراءات التقا�سي فـي �ساأن بع�ض املنازعات

الف�ســــل الأول

املنازعات املتعلقة با�ستثمار راأ�ض املال الأجنبي وعقود الإيجار 

وعقود العمل الفردية وعقود مقاولت البناء واملحررات املتعلقة باإن�ساء دين

املــادة ) 1 (

مع مراعاة اأحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية , واأحكام قانون حمكمة 
الق�ساء الإداري , ت�سري اأحكام هذا الف�سل على الدعاوى املتعلقة مبا ياأتي :

املال  راأ�س  ا�ستثمار  لقانون  اخلا�سع  ال�ستثماري  للم�سروع  التجارية  املنازعات   -1  
الأجنبي . 

2 - املنازعات التي تن�ساأ بني مالك وم�ستاأجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية 
تطبيقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 فـي �ساأن تنظيم العالقة بني مالك 
وم�ستاأجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة 

بها .

 3 - منازعات العمل الفردية النا�سئة عن تطبيق قانون العمل .

4 - املنازعات النا�سئة عن عقود مقاولت البناء .

5 - املنازعات املتعلقة باملحررات امل�ستملة على اإقرار بدين , املحررة , اأو امل�سادق على 
الكّتاب  الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون  , مــن  فـيهــا  ال�ســـاأن  توقيعـــات ذوي 

بالعدل .

املــادة ) 2 (

املدنية  املعامالت  فـي  الإثبات  , وقانون  والتجارية  املدنية  الإجراءات  اأحكام قانون  تطبق 
والتجارية , وقانون الكّتاب بالعدل , وذلك فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا الف�سل , 

ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه .
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املــادة ) 3 (

كل  فـي  وت�سكل   , واحد  قا�س  من  م�سكلة  اأكرث  اأو  دائرة  ابتدائية  حمكمة  كل  فـي  ت�سكل 
اأكرث تتولى نظر طعون ال�ستئناف  اأو  "دائرة ا�ستئنافـية"  حمكمة من حماكم ال�ستئناف 
اإليها فـي الأحوال التي يجيزها هذا القانون عن الأحكام والقرارات ال�سادرة  التي ترفع 

من الدائرة البتدائية .
املــادة ) 4 (

عليها  املن�سو�س  املنازعات  جميع  فـي  بالف�سل  غريها  دون  البتدائية  الدائرة  تخت�س 
فـي املادة )1( من هذا القانون اأّيا كانت قيمتها , كما تخت�س بالأمر بالإجراءات الوقتية 
والتحفظية , وباإ�سدار الأوامر على العرائ�س , واأوامر الأداء , فـي موعد اأق�ساه )48( ثمان 
الأوامر لالإجراءات  التظلم من هذه  , ويخ�سع  الطلب  تاريخ تقدمي  �ساعة من  واأربعون 
املن�سو�س عليها فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية , مع مراعاة الإجراءات وقواعد 

الخت�سا�س املقررة فـي هذا القانون .
املــادة ) 5 (

ا�ستثناء من قانون املعامالت الإلكرتونية , يجوز رفع الدعاوى املن�سو�س عليها فـي املادة )1( 
من هذا القانون , والطعن فـي الأحكام ال�سادرة فـيها , ب�سحيفة تودع اأمانة �سر املحكمة 
عن طريق الأنظمة الإلكرتونية املخ�س�سة لذلك , وفقا لل�سوابط املحددة من قبل رئي�س 
امل�ستندات  وتقدمي  املذكرات  اإيداع  كذلك  يجوز  كما   , للق�ساء  الإدارية  ال�سوؤون  جمل�س 

والطلبات والطالع على اأوراق الدعوى اأو الطعن اإلكرتونيا . 
وي�سري حكم هذه املادة على جميع الدعاوى غري املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل , وعلى 

الطعن فـي الأحكام ال�سادرة فـيها .
املــادة ) 6 (

املنازعات  فـي  النوعي  الخت�سا�س  بعدم  الدفع  فـي  بالف�سل  املخت�سة  املحكمة  تلتزم 
اأيام من  املن�سو�س عليها فـي هذا القانون بحكم م�ستقل خالل مدة اأق�ساها )8( ثمانية 
تاريخ تقدميه , ويكون حكمها قابال لال�ستئناف خالل مدة اأق�ساها )10( ع�سرة اأيام من 
, وتف�سل الدائرة ال�ستئنافـية فـي هذا الطعن , خالل )15( خم�سة ع�سر  تاريخ �سدوره 
يوما من تاريخ تقدميه , بحكم غري قابل للطعن فـيه اأمام املحكمة العليا , ويحال ملف 
الدعوى فور �سدور احلكم اإلى الدائرة البتدائية املن�سو�س عليها فـي املادة )3( من هذا 

القانون .
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ول يجوز للدائرة ال�ستئنافـية اإثارة هذا الدفع من تلقاء نف�سها , كما ل يجوز اأن يتم�سك به 
اأمامها من كان باإمكانه الدفع به اأمام الدائرة البتدائية , اإل اإذا تعلق بانتفاء الخت�سا�س 

الولئي للمحكمة .
املــادة ) 7 (

ل تقبل دعاوى منازعات العمل املن�سو�س عليها فـي املادة )1( من هذا القانون , اإذا رفعت 
ابتداء اإلى الدائرة البتدائية دون تقدمي طلب للت�سوية اإلى التق�سيم الإداري املخت�س فـي 

وزارة العمل ,  ليتولى م�ساعي الت�سوية بني اأطرافها وفقا لأحكام قانون العمل .
 , العمل  وزارة  فـي  املخت�س  الإداري  التق�سيم  اأمام  النزاع  اأطراف  بني  الت�سوية  متت  واإذا 
اأثبت هذا ال�سلح فـي حم�سر يوقعه الأطراف , واملوظف املخت�س فـي وزارة العمل , وممن 
فـــي حدود  النزاع  , وينتهي به  التنفـيذي  ال�سند  , ويكون له قوة  انتدابه من الق�ساة  يتم 
وفقا  التنفـيذية  بال�سيغة  املح�سر مذيلة  ر�سمية من  وتعطى �سورة   , فـيه  ال�سلح  ما مت 
فـي  املقررة  الخت�سا�س  قواعد  , مع مراعاة  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  لأحكام 

هذا القانون .
وفـي حال ف�سل الت�سوية بني اأطراف النزاع , يكون على التق�سيم الإداري املخت�س فـي وزارة 
العمل اإحالة النزاع فورا اإلى الدائرة البتدائية امل�سار اإليها فـي املادة )3( من هذا القانون , ويجب 
, واأ�سماء الأطراف , وموطنهم  اأن تكون الإحالة م�سفوعة مبذكرة تت�سمن وقائع النزاع 
الأ�سلي اأو املوطن املختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقا�سي , وبيان اأجر العامل 
التي  والأ�سانيد  احلجج  و�سائر  العمل  عقد  من  �سورة  واإرفاق   , الدعوى  فـي  والطلبات 

يقدمها كل الأطراف .
املــادة ) 8 (

يكون لعقد الإيجار املثبت للعالقة الإيجارية قوة ال�سند التنفـيذي , �سريطة اأن يكون مربما 
وفق اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 فـي �ساأن تنظيم العالقة بني مالك وم�ستاأجري 

امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة بها .
ويتولى ق�سم التنفـيذ فـي املحكمة املخت�سة و�سع ال�سيغة التنفـيذية على عقد الإيجار , 
وفــــي حالــة امتناعه عن ذلك جاز لأحد الأطراف اأن يلجاأ اإلى رئي�س الدائرة البتدائية 
امل�سار اإليها فـي املادة )3( من هذا القانون بطلب اإ�سدار اأمر على عري�سة بت�سليمه ال�سورة 

التنفـيذية وفق حكم املادة )4( من هذا القانون .
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املــادة ) 9 (

تعترب املحررات امل�ستملة على اإقرار بدين حال الأداء , املن�سو�س عليها فـي البند )5( من 
املادة )1( من هذا القانون , �سندات تنفـيذية يتم تذييلها بال�سيغة التنفـيذية , وتنفذ وفقا 
مراعاة  مع   , والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  فـي  لالأحكام  املقررة  ذاتها  لالإجراءات 

الإجراءات وقواعد الخت�سا�س املقررة فـي هذا القانون . 

املــادة ) 10 (

اأن ت�سدر حكمها فـي النزاع خالل مدة ل تزيد على )30(  يجب على الدائرة البتدائية 
ثالثني يوما من تاريخ اإحالته اإليها , ويجوز متديد هذه املدة ملدة اأخرى مماثلة , وملرة 

واحدة اإذا كانت الدعوى غري �ساحلة للحكم فـيها .
على اأنه يجوز - بالن�سبة للمنازعات النا�سئة عن عقود مقاولت البناء واملنازعات التجارية 
للم�سروع ال�ستثماري اخلا�سع لقانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي - متديد امليعاد امل�سار 

اإليه , على األ تزيد فرتة املد على )4( اأربعة اأ�سهر .

املــادة ) 11 (

يجوز الطعن فـي الأحكام ال�سادرة من الدائرة البتدائية التي تنتهي بها اخل�سومة اأمام 
الدائرة ال�ستئنافـية املخت�سة وفق اأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية اإذا كانت قيمة 

الدعوى جتاوز )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 12 (

ا�ستثناء من حكم املادة )11( من هذا القانون , يجوز ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة من الدائرة 
البتدائية ب�سفة انتهائية فـي اأي من احلالت الآتية :

1 - خمالفة قواعد الخت�سا�س املتعلقة بالنظام العام .

2 - اإذا وقع بطالن فـي احلكم اأو بطالن فـي الإجراءات اأثر فـي احلكم .

3 - اإذا كان احلكم �سادرا على خالف حكم �سابق مل يحز قوة الأمر املق�سي , وفـي هذه 
اإذا مل يكن قد �سار انتهائيا  احلالة يعترب احلكم ال�سابق م�ستاأنفا بقوة القانون 

عند رفع ال�ستئناف .

4 - اإذا كان احلكم �سادرا بالإخالء , اأو بتاأييد قرار ف�سل العامل .
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5 - اإذا كان احلكم �سادرا فـي دعوى غـري مقــــدرة القيمـــة , تتعلـــق مبقــــاولت البنـــاء 
اأو م�سروع ا�ستثماري خا�سع لقانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي .

�سحيفة  تقدمي  عند  املحكمة  خزانة  يودع  اأن  الأحوال  هذه  فـي  امل�ستاأنف  على  ويجب 
فـي  اأمانة واحدة  اإيداع  , ويكفـي  ريال عماين  الكفالة )100( مائة  �سبيل  ال�ستئناف على 
اأ�سباب  اختلفت  ولو   , واحدة  �سحيفة  فـي  ا�ستئنافهم  اأقاموا  اإذا  امل�ستاأنفـني  تعـدد  حالـة 
ال�ستئناف . ول تقبل اأمانة �سر املحكمة �سحيفة ال�ستئناف اإذا مل تكن م�سحوبة مبا يثبت 

هذا الإيداع , ويحكم مب�سادرة الكفالة اإذا حكم بعدم جواز ال�ستئناف ,  لنتفاء �سببه .

املــادة ) 13 (

يكون ميعاد ال�ستئناف )15( خم�سة ع�سر يوما من اليوم التايل ل�سدور احلكم , ويبداأ هذا 
امليعاد من اليوم التايل لإعالن احلكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن احل�سور 
فـي جميع اجلل�سات املحددة لنظر الدعوى , ومل يقدم مذكرة بدفاعه , وكذلك اإذا حدث 
, و�سدر احلكم دون اخت�سام من يقوم مقام اخل�سم  اأ�سباب انقطاع اخل�سومة  �سبب من 
اإعالن احلكم ل�سخ�س  . ويكون  اأو زالت �سفته   , اأهليته للخ�سومة  اأو فقد   , الذي توفـي 

املحكوم عليه , اأو فـي موطنه الأ�سلي , ويجري امليعاد فـي حق من اأعلن احلكم .
ويجب على الدائرة ال�ستئنافـية اأن ت�سدر حكمها فـي ال�ستئناف خالل مدة ل تزيد على 
)30( ثالثني يوما من تاريخ اإحالته اإليها , ويجوز متديد هذه املدة ملدة اأخرى مماثلة , 

وملرة واحدة اإذا كان ال�ستئناف غري �سالح للحكم فـيه .
على اأنه يجوز - بالن�سبة للمنازعات النا�سئة عن عقود مقاولت البناء واملنازعات التجارية 
للم�سروع ال�ستثماري اخلا�سع لقانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي - متديد امليعاد امل�سار 

اإليه , على األ تزيد فرتة املد على )6( �ستة اأ�سهر .

املــادة ) 14 (

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )240( و )241( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية , 
تكـــون الأحكــــام ال�ســــادرة من الدائرة ال�ستئنافـية املن�سو�س عليها فـي هذا القانون غري 
قابلة للطعن فـيها اأمام املحكمة العليا فـيما عدا الأحكام ال�سادرة فـي املنازعات التجارية  
فـيها  الطعن  فـيجوز  الأجنبي  املال  راأ�س  ا�ستثمار  لقانون  اخلا�سع  ال�ستثماري  للم�سروع 
وفق الأحكام الواردة فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية اإذا كانت قيمة الدعوى جتاوز 
)150000( مائة وخم�سني األف ريال عماين , وفـي هذه احلالة يكون على املحكمة العليا , 
اإذا ق�ست بنق�س احلكم املطعون فـيه , اأن حتكم فـي الدعوى , ولو كان الطعن لأول مرة .
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املــادة ) 15 (

ين�ساأ بكل حمكمة ابتدائية ق�سم لتنفـيذ الأحكام والأوامر والقرارات ال�سادرة من الدوائر 
البتدائية اأو ال�ستئنافـية امل�سار اإليها فـي املادة )3( من هذا القانون , ويلحق به عدد كاف 
من الق�ساة ي�سدر بندبهم قرار من رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء , وعدد من 

حم�سري التنفـيذ , واملوظفـني , وي�سرف عليه اأقدم الق�ساة .

املــادة ) 16 (

 , 1 - يخت�س قا�سي التنفـيذ املن�سو�س عليه فـي املادة )15( من هذا القانون دون غريه 
فـــي جميع منازعات تنفـيذ الأحكام والأوامر ال�سادرة تطبيقا لأحكام هذا  بالف�ســــل 

القانون , اأيا كانت قيمتها , و�سواء كانت هذه املنازعات مو�سوعية , اأو وقتية . 

2 - ل يرتتب على املنازعة املن�سو�س عليها بالفقرة )1( من هذه املادة وقف التنفـيذ , ما مل 
ي�سدر قرار بذلك من قا�سي التنفـيذ , واإذا �سدر قرار بوقف التنفـيذ , وجب الف�سل 

فـي املنازعة خالل اأجل ل يتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ وقف التنفـيذ . 

اأمام الدائرة ال�ستئنافـية املن�سو�س  التنفـيذ  3 - ت�ستاأنف الأحكام ال�سادرة فـي منازعات 
عليها فـي املادة )3( من هذا القانون , ويف�سل فـي ال�ستئناف خالل )15( خم�سة ع�سر 

يوما من تقدميه , بحكم ل يقبل الطعن فـيه باأي طريق من طرق الطعن .

4 - يكون ميعاد ال�ستئناف )7( �سبعة اأيام من تاريخ �سدور احلكم اإذا كان ح�سوريا , ومن 
تاريخ اإعالنه اإذا �سدر فـي غيبة امل�ستاأنف , ول يرتتب على ال�ستئناف وقف التنفـيذ , 

اإل اإذا �سدر قرار بذلك من الدائرة ال�ستئنافـية التي تنظر الطعن .  

املــادة ) 17 (

 , النفاذ  اأو حكم واجب  تنفـيذا لأمر ق�سائي  بالقب�س  ياأمر  اأن  التنفـيذ  لقا�سي  ل يجوز 
املادة )418( من قانون الإجراءات  املال تطبيقا حلكم  اأو مببلغ من  متعلق بالوفاء بدين 
اأو املفو�س بالإدارة والتوقيع عن ال�سخ�س   , اإذا كان املحكوم عليه  اإل   , املدنية والتجارية 
, وثبت امتناعه عن  التنفـيذي ب�سخ�سه  اإعالنه بال�سند  , قد مت  العتباري املحكوم عليه 
احل�سور , كما ل يجوز لقا�سي التنفـيذ اأن ياأمر بحب�سه ما مل يثبت امتناعه عن التنفـيذ 

رغم قدرته على الوفاء . 
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املــادة ) 18 (

ا�ستثناء من قانون املعامالت الإلكرتونية ، ومع مراعاة الأحكام الواردة فـي قانون الإجراءات 
املدنية والتجارية ب�ساأن اإعالن الأوراق الق�سائية ، يجوز اأن يتم الإعالن بر�سالة هاتفـية 
مكتوبة ، اأو باأي و�سيلة ات�سال اإلكرتونية قابلة حلفظه ، وا�ستخراجه ، ي�سدر بتحديدها 

قرار من رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء .
وي�سري حكم هذه املادة على اإجراءات اإعالن الأوراق الق�سائية فـي الدعاوى غري املن�سو�س 
عليها فـي هذا الف�سل ، واإجراءات اإعالن الأحكام ال�سادرة فـيها ، وتنفـيذها ، والطعن فـيها .

املــادة ) 19 (

 - للق�ساء  الإدارية  ال�سوؤون  جمل�س  مع  بالتن�سيق   - املخت�سة  ال�سلطة  من  بقرار  حتدد 
ال�سجالت التي يجب على اجلهة املخت�سة اأن مت�سكها ، وبيان كيفـية حفظ الوثائق والأوراق 
التي مت ال�ستناد اإليها عند اإجراء الت�سوية ، اأو و�سع ال�سيغة التنفـيذية ، وكذلك الأختام 

ذات ال�سلة بتطبيق اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 20 (

لديها من  يوجد  ما   - نف�سها  تلقاء  - من  اأن حتيل  درجة  اأول  على جميع حماكم  يجب 
اأحكام هذا القانون - من اخت�سا�س الدائرة البتدائية ، وذلك  دعاوى باتت - مبقت�سى 
باحلالة التي تكون عليها ، وبدون ر�سوم ، وفـي حالة غياب اأحد اخل�سوم تقوم اأمانة ال�سر 
باإعالنه باأمر الإحالة مع تكليفه باحل�سور فـي امليعاد اأمام الدائرة البتدائية التي اأحيلت 

اإليها الدعوى .
ول ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على الدعاوى املحكوم فـيها ، اأو الدعاوى املوؤجلة للنطق 
باحلكم ، وتبقى الأحكام ال�سادرة فـي هذه الدعاوى خا�سعة للقواعد املنظمة لطرق الطعن 

فـيها ال�سارية قبل العمل بهذا القانون .

املــادة ) 21 (

ت�ستمر املحكمة العليا ، وحماكم ال�ستئناف فـي نظر الطعون املرفوعة اأمامها قبل تاريخ 
العمل بهذا القانون عن الأحكام ال�سادرة فـي املنازعات امل�سار اإليها فـي املادة )1( من هذا 

القانون .
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الف�ســـل الثانـــي

الق�سايا اجلزائية املتعلقة بال�سيكات

املــادة ) 22 (

الق�سايا  على  الف�سل  هذا  اأحكام  ت�سري  اجلزائية  الإجراءات  قانون  اأحكام  مراعاة  مع 
اجلنح  حمكمة  اإلى  واملحالة   , اآخـــر  بجـــرم  املرتبطة  غري   , بال�سيكات  املتعلقة  اجلزائية 
املخت�سة بعد دخول هذا القانون حيز التنفـيذ , على اأن ت�ستمر املحاكم فـي نظر الدعاوى 
والطعون املتعلقة بهذه الق�سايا , وفقا لالإجراءات املقررة فـي قانون الإجراءات اجلزائية 
اإذا كانت اإحالتها اإلى حمكمة اجلنح املخت�سة �سابقة على دخول هذا القانون حيز التنفـيذ .
وتطبق اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا الف�سل , 

ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه .
املــادة ) 23 (

يجب على حمكمة اجلنح املخت�سة اأن ت�سدر حكمهـا فــــي الدعـــوى العموميـــة خـــالل مدة 
ل تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ اإحالتها اإليهـــا , مــــا لـــم يتــــم الطعــــن بالتزويــــر 
اإذا  , وملرة واحدة  اأخرى مماثلة  , ويجوز متديد هذه املدة ملدة  ال�سيك  اأو الدعاء ب�سرقة 

كانت الدعوى غري �ساحلة للحكم فـيها .
واإذا ق�ســـت حمكمـــة اجلنـــح املخت�ســـة فــي الدعوى العمومية باإدانة املتهم , فال يجوز لها 
اأن حتيل الدعوى املدنية املتعلقة بها اإلى حمكمة اأخرى للف�سل فـيها , وعليها اأن تف�سل 

فـي مو�سوعها فـي احلكم ذاته ال�سادر فـي الدعوى العمومية .

املــادة ) 24 (

من  وذلك   , املخت�سة  اجلنح  حمكمة  من  ال�سادرة  الغيابية  الأحكام  فـي  املعار�سة  جتوز 
لإعالنه  التالية  الع�سرة  الأيام   )10( املدنية خالل  احلقوق  عن  امل�سوؤول  من  اأو   , املتهم 

باحلكم الغيابي , ويرتتب على املعار�سة وقف تنفـيذ احلكم .
ويحدد رئي�س املحكمة جل�سة لنظر املعار�سة خالل مدة ل تزيد على )10( ع�سرة اأيام من 
تاريخ تقدميها , وتخطر اأمانة �سر املحكمة املعار�س مبيعاد اجلل�سة عند التقرير باملعار�سة , 

ويكلف الدعاء العام اخل�سوم الآخرين باحل�سور فـي اجلل�سة املحددة .
وعلى املحكمة اإ�سدار حكمها فـي املعار�سة خالل املواعيد املن�سو�س عليها فـي املادة )23( 

من هذا القانون .
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املــادة ) 25 (

يجب على حمكمة اجلنح املخت�سة اأن تودع ن�سخة احلكم ال�سادر منها , موقعا عليه من 
القا�سي , واأمني ال�سر , �سواء كان احلكم ح�سوريا , اأو �سادرا فـي املعار�سة فـي حكم غيابي , 
خالل موعد اأق�ساه )7( �سبعة اأيام من تاريخ �سدوره , وفـي جميع الأحوال يبطل احلكم اإذا 

انق�سى هذا امليعاد دون اإيداع ن�سخته , ما مل يكن �سادرا بعدم القبول , اأو الرباءة . 

املــادة ) 26 (

لكل من الدعاء العام , واملحكوم عليه , واملدعي باحلق املدين ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة 
من حمكمة اجلنح املخت�سة , �سواء كان احلكم ح�سوريا , اأو �سادرا فـي املعار�سة فـي حكم 

غيابي .
ويجوز ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة فـي الدعوى املدنية من املحكوم عليه , واملدعي باحلق 
املدين , وامل�سوؤول عنه فـيما يخت�س باحلق املدين وحده اإذا كان التعوي�س املطلوب يزيد 

على الن�ساب الذي يحكم فـيه القا�سي البتدائي نهائيا .

املــادة ) 27 (

واإذا كان املتهم   , املخت�سة  ال�ستئناف  حمكمة  �سر  اأمانة  يودع  بتقرير  ال�ستئناف  يرفع 
حمبو�ســــا فاإنـــه يقـــرر بال�ستئنـــاف اأمـــام القائـــم علـــى اإدارة ال�سجــن الذي يقدم التقرير 

اإلى اأمانة �سر هذه املحكمة فورا .
املــادة ) 28 (

يكون ميعاد ال�ستئناف )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ النطق باحلكم اإذا كان ح�سوريا , 
اأو معتربا ح�سوريا , اأو �سادرا فـي املعار�سة , ومن تاريخ �سريورته غري قابل للمعار�سة 
اإذا كان غيابيا بالن�سبة اإلى املحكوم عليه , واملدعي باحلق املدين , وامل�سوؤول عنه , و)30( 

ثالثني يوما بالن�سبة اإلى الدعاء العام .
ويحدد رئي�س املحكمة جل�سة لنظر ال�ستئناف خالل مدة ل تزيد على )10( ع�سرة اأيام من 
تاريخ التقرير بال�ستئناف , ويثبت بهذا التقرير تاريخ اجلل�سة التي حددت لنظره , ويعترب 
باقي اخل�سوم  تكليف  العام  الدعاء  وعلى   , وكيل  التقرير من  كان  ولو   , به  اإعالنا  ذلك 

باحل�سور فـي اجلل�سة املحددة .
وعلـــى حمكمــة ال�ستئنــاف اإ�ســدار حكمها فـي ال�ستئناف خالل املواعيد املن�سو�س عليها 

فـي املادة )23( من هذا القانون .
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املــادة ) 29 (

تكون الأحكام ال�سادرة من حمكمة ال�ستئناف تطبيقا لأحكام هذا الف�ســـل , غـــري قابلــة 

للطعن فـيها اأمام املحكمة العليا .

املــادة ) 30 (

ا�ستثناء من قانون املعامالت الإلكرتونية , حتدد بقرار من رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية 

عليها  املن�سو�س  الق�سايا  فـي  تتم  التي  الإلكرتونية  الإعالنات  واإجراءات  طرق  للق�ساء 

فـي هذا الف�سل , وما يجب اأن ت�ستمل عليه من بيانات , واإجراءات عقد جل�سات املحاكمة 

با�ستخدام تقنية الت�سال املرئي , وامل�سموع عن بعد .

وي�سري حكم هذه املادة على جميع الق�سايا اجلزائية الأخرى .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/126

باإ�ســدار قانـــون المجالـــ�س البلديـــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 , 
وعلى نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/101 , 

واعتماد  الداخلية  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   2020/102 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 
هيكلها التنظيمي , 

 وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى
يعمل باأحكام قانون املجال�س البلدية , املرفــق .

املــادة الثانيــــة 
ي�ســـدر وزيـــر الداخليــــة اللوائـــح والقـــرارات الالزمــــة لتنفــيــــذ اأحكـــام القانــــون املرفــــق , 

واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة , فيما ل يتعار�س مع اأحكامه  .

املــادة الثالثــــة 
يلــغى قانــون املجالــ�س البلديــة امل�ســار اإليـــه , كــما يلــغى كــل مــا يخالــف القانــون املرفـــق , 

اأو يتعــار�س مع اأحكامــه .

املــادة الرابعــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره , فيما 
اأول  من  اعتبارا  بهما  فيعمل   , املرفق  القانون  من  و)15(  ثانيا(  )بند   )8( املادتني  عدا 

انتخابات جترى لت�سكيل املجال�س البلدية طبقا لأحكام هذا القانون .

�سـدر فـي   : 26 من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ
املـوافــــق   : 12 من نوفمبــــــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قانــون املجالـ�س البلديـة

الف�ســـل الأول

تعريفــات واأحكــام عامـــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها , 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

اأ - املجلــــــ�س : 
املجل�س البلدي للمحافظة .

ب - الوزيـــــــر : 
وزيــــــر الداخــلــــيــــة .

ج - الرئيــ�س : 
رئيــــــــ�س املجلـــــــ�س .

د - الع�ســــــو : 
ع�ســــــــــو املجلــــــــــــــ�س .

هـ - اأميــن ال�ســـــر : 
 اأميـــــن �ســــــر املجلـــــــ�س . 

و- الالئحــــة : 
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .

املــادة ) 2 (

تنظم الالئحة �سائر �سوؤون املجل�س , وب�سفة خا�سة ما ياأتي :
 اأ - اخت�سا�سات الرئي�س ونائبه واأمني ال�سر .

ب - نظــــــــام العمــــــل فـي املجلــــــــ�س .

 ج - ال�ســـوؤون الإداريــــة واملاليــــة للمجلــــــ�س .

د - جلان املجل�س الدائمة واملوؤقتة , وت�سكيلها , واخت�سا�ساتها , ونظام عملها .

-22-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

املــادة ) 3 (

مع عدم الإخالل باأحكام قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية , على اجلهات 
املت�سل عملها باجلوانب اخلدمية اأو التنموية موافاة الرئي�س بالبيانات والإح�ساءات التي 

يراها املجل�س �سرورية ملمار�سة اخت�سا�ساته .

املــادة ) 4 (

يكون تنظيم انتخابات اأع�ساء املجل�س وفقا لأحكام لئحة ي�سدر بها قرار من الوزير .

املــادة ) 5 (

اأع�ساء املجل�س من موظفـي  انتخابات  اأدلى ب�سوته فـي  اإجازة ر�سمية كل ناخب  يعد فـي 
وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة , اأو العاملني فـي 

القطاع اخلا�س .
املــادة ) 6 (

ي�سدر الوزير - بعد موافقة وزارة املالية - نظاما ماليا لنفقات وم�سروفات ومناق�سات 
 , القانون  املادة )27( من هذا  املجل�س طبقا لن�س  فـي حالة حل  التي جترى  النتخابات 
وفـي حالة اإجراء اإعادة انتخابات اأع�ساء املجل�س لأي �سبب من الأ�سباب , وذلك دون التقيد 

باأحكام القانون املايل , وقانون املناق�سات .

الف�ســـل الثانـــي

تنظيـــم �ســـوؤون املجلــ�س

املــادة ) 7 (

يكون لكل حمافظة جمل�س بلدي , وذلك على النحو الآتي :
   اأول : املجلــــــــ�س البلـــــــــدي ملحافظـــــــة م�سقـــــــــــــط , ومقـــــــره وليــــــــــــة م�سقـــــــــــط .

ثانيــــــا : املجلــــ�س البلــــــــــدي ملحافظــــــــة ظــــفـــــــار , ومــــقــــــــــره وليــــــــــة �ســــاللـــــــــــة .

ثالثـــــــا : املـــجلـــــ�س الــــبــــلـــــدي ملحـــــافـــــظــــــة م�ســــنــــــدم , ومــــــقــــره وليـــــــــة خ�ســـب .

رابعـــــــا : املجـــــــلــــ�س الـــبـــلـــدي ملـــحـــــافــــظـــــة الــــــربميي , ومـقـره وليـة الــــربيـــمــي .

خام�سا : املجلـــــــ�س الـــبـــلــــــــدي ملحافـــظــــــــة الداخليـــة , ومـــــقــــره وليــــــــة نـــــــــــــزوى .

�ساد�سا : املجل�س البلـــدي ملحافظـــــة �سمـــــــال الباطنــــــة , ومقــــــره وليــــــــة �سحــــــار .
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�سابــــعا : املجل�س البلــدي ملحافظـــة جنـــوب الباطنة ، ومقـره واليـة الر�سـتاق .
ثامنـــــا : املجل�س البلدي ملحافظة جنوب ال�سرقيـــة ، ومـــقره واليـــــــة �ســــــــور .
تا�سعـــــا : املجل�س البلدي ملحافظـــــة �سمال ال�سرقية ، ومقـره واليـــــــة اإبـــــــــراء .
عا�سـرا : املجلــــ�س الـــبـــلــــدي ملـــحافـــظــــة الظــــاهـــرة ، ومــــقــــره واليـــة عـــبـري .
حادي ع�سر : املجل�س البلدي ملحافظــــة الو�سطــــــى ، ومقــــــره واليـــــة هيمـــــاء .

املــادة ) 8 (
ي�سكل املجل�س برئا�سة املحافظ ، وع�سوية كل من : 

اأوال : اأع�ساء معينني ب�سفاتهم الوظيفـية ، ميثلون اجلهات االآتية :
1 -  وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين .

2 - وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومات .
3 - وزارة التــــــــــراث وال�سياحـــــــــــــــــة .

4 - وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار .
5 -  وزارة التنـــمية االجتــــماعـيــة .

6 - �سرطــــــة عمـــان ال�سلطانيــــة .
7 -  بلديــــة املحافظــة . 

ويجوز ملجل�س الوزراء تعديل اأو اإ�سافة جهات اأخرى اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك .
وي�سرتط اأال تقل وظيفــة كل منهم عن مديــر عــام ، اأو مدير دائرة بالن�سبة للجهات 
التـي ال يوجــد لهـــا تق�سيــــــم اإداري مب�ستــوى مديريـــة عامـــة فــي نطـاق املحافظـــــة ، 

وال يجوز لهم اجلمع بني ع�سوية اأكرث من جمل�س .
ثانيا : اأع�ساء منتخبني ميثلون الواليات التابعة للمحافظة ، بواقع )2( ع�سوين عن كل 

والية .
ثالثا : )2( اثنني من اأهل امل�سورة والراأي من اأبناء املحافظة ، يختارهما الوزير بناء على 

تر�سيح املحافظ . 
ويتولى مدير دائرة �سوؤون املجل�س فـي مكتب املحافظ مهام اأمني ال�سر .

املــادة ) 9 (
ي�سدر الوزير قرارا بت�سمية اأع�ساء املجل�س .
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املــادة ) 10 (
ي�ضرتط فـي الع�ضو من غري ممثلي اجله�ت احلكومية م� ي�أتي :

 اأ - اأن يكون عماين اجلن�سية .
ب - اأال تقل �سنه عن )30( ثالثني �سنة ميالدية .

ج - اأن يكون ح�سـن ال�سيـرة وال�سلـوك .
د - اأال يكــــون قــــد حكـــــم عليـــــه نه�ئيــــ� بعقوبـــة جن�يـة اأو فـي جرميـة خملـة ب�ل�ضـرف 

اأو االأم�نـة ، مـ� لـم يكـن قـد رد اإليه اعتب�ره .
هـ - اأال يكون م�ض�ب� مبر�ض عقلي ، اأو حمجورا عليه بحكم ق�ض�ئي .

و - اأن يكون ح��ضال على موؤهل علمي ال يقل عن دبلوم التعليم الع�م .

ز - اأن يكون مقيـدا فـي ال�ضجــل االنتخ�بـي فـي الواليـة املرت�ضــح عنهـ� .
ح - اأال يكون على راأ�ض عمله فـي جهة اأمنية اأو ع�ضكرية .

ط - اأال يكون ع�ضوا فـي اأي من جمل�ضي الدولة اأو ال�ضورى .
 ي - اأال يكون مقيم� ، اأو يعمل خ�رج ال�ضلطنة .

ويجب توافر هذه ال�ضروط فـي اليوم ال�ض�بق على فتح ب�ب الرت�ضح النتخ�ب�ت املجل�ض .

املــادة ) 11 (
ال�ضرط  عدا   ، الق�نون  امل�دة )10( من هذا  فـي  عليه�  املن�ضو�ض  ال�ضروط  اإلى  ب�الإ�ض�فة 
اأال يكون موظف� فـي  الوارد فـي البند )و( ، ي�ضرتط فـي الع�ضو من اأهل امل�ضورة والراأي 

اإحدى وحدات اجله�ز االإداري للدولة وغريه� من االأ�ضخ��ض االعتب�رية الع�مة .

املــادة ) 12 (

، ف�إذا مت  ، وتويل الوظ�ئف الع�مة  ال يجوز للع�ضو املنتخب اجلمع بني ع�ضوية املجل�ض 
ت�ريخ  من  منتهية  خدمته  اعتبـرت  املجل�ض  لع�ضوية  العموميني  املوظفـني  اأحد  انتخ�ب 
اإعالن النت�ئج النه�ئية لالنتخ�ب�ت ، وفـي ح�ل الطعن فـي �ضحة ع�ضويته يظل حمتفظ� 
القرار  �ضدر  ف�إذا   ، الطعن  فـي  نه�ئي  قرار  �ضدور  حني  اإلى  راتبه  �ضرف  دون  بوظيفته 
ببطالن ع�ضويته ع�د اإلى وظيفته ، اأم� اإذا رف�ض الطعن اعتربت خدمته منتهية من ت�ريخ 
، ويتم ت�ضوية املع��ض التق�عدي للع�ضو املنتهية خدمته وفق� الأحك�م هذه  اإعالن النت�ئج 

امل�دة ، طبق� للقواعد املقررة الأع�ض�ء جمل�ض ال�ضورى .
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املــادة ) 13 (

تكون فتـرة املجل�س )4( اأربع �سنوات ميالدية , تبداأ من اليوم التايل لتاريخ العمل بقرار 
اأع�سائه , وجترى انتخابات املجل�س اجلديد خالل )90( ت�سعني يوما قبل نهاية  ت�سمية 
تلك الفرتة ، واإذا مل تتم االنتخابات خاللها الأي �سبب من االأ�سباب يبقى املجل�س قائما 

حتى يتم اإجراء النتخابات .
وفـي حالة حل املجل�س وفقا لأحكام املادة )27( من هذا القانون جترى انتخابات املجل�س 

اجلديد خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ احلل .

املــادة ) 14 (

يق�سم الرئي�س - با�ستثناء من اأدى الق�سم اأمام جاللة ال�سلطان - اأمام الوزير , قبل مبا�سرة 
اأعماله اليمني الآتية :

" اأق�سم باهلل العظيم اأن اأوؤدي اأعمايل فـي املجل�س باأمانة و�سدق , واأن اأحافظ على م�سالح 
الوطن واملواطنني , وعلى اأ�سرار عمل املجل�س البلدي " .

ويق�سم الأع�ساء اليمني ذاتها اأمـام الرئي�س قبل مبا�سرة اأعمالهم .
ول يوؤدي الرئي�س , واأع�ساء املجل�س ممثلو اجلهات احلكومية الق�سم اإل ملرة واحدة خالل 

فرتة املجل�س .
املــادة ) 15 (

اجتماع  اأول  فـي  بالنتخاب  املنتخبني  الأع�ساء  بني  من  املجل�س  رئي�س  نائب  اختيار  يتم 
للمجل�س , وفقا لالإجراءات التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 16 (

اإذا راأى   , اآخر  اأن يجتمع فـي مكان  , ويجوز له  يعقد املجل�س جل�ساته فـي مقر املحافظة 
الرئي�س ذلك , على اأن يكون الجتماع فـي اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة فـي نطاق املحافظة .

املــادة ) 17 (

دون الإخالل باأحكام نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية , يرفع املجل�س ما ينتهي اإليه - فـي �ساأن 
املو�سوعات التي تدخل فـي اخت�سا�سه خالل اأ�سبوع من تاريخ موافقته عليها - اإلى الوزير , فاإذا 
راأى اأنها تخرج عن اخت�سا�س املجل�س , اأو تت�سمن خمالفة للقانون , اأو خروجا على ال�سيا�سة 
العامة للدولة ، يكون له حق االعرتا�س عليها خالل مدة ال تزيد على )30( ثالثني يوما من 
تاريخ ت�سلمها ، واإعادتها اإلى املجل�س مع بيـان اأ�سباب االعرتا�س الإعادة النظر فـيها ، وفـي حالة 

فوات هذا امليعاد دون اعرتا�س تكون نافذة من تاريخ موافقة املجل�س عليها .
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املــادة ) 18 (

يرفع الرئي�س تقريرا دوريا عن اأعمال املجل�س كل )6( �ستة اأ�سهر اإلى الوزير والذي يرفع 
بدوره تقريرا �سنويا اإلى جمل�س الوزراء فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 19 (

يحظر على الع�سو الآتي :
عمل  باأي   - جلانه  اأو  املجل�س  خالل  من  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل   - القيام   - اأ 
كمقاولة , اأو توريد حل�ساب املحافظة , اأو الدخول معهـا فـي عالقة بيع اأو مقاي�سة 
اإذا كانــــت لـــه اأو لزوجـــه اأو اأحـــد اأقاربـــه حتى الدرجة الثالثـة م�سلحة �سخ�سية , 

اأو كـان و�سيا اأو قيما اأو وكيال عن املتعاقد .

ب - اإف�ساء املعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم ع�سويته باأي و�سيلة كانت .

املــادة ) 20 (

حتـدد بقرار من الوزير مكافاآت اأع�ساء املجل�س املنتخبني , واأهل امل�سورة والراأي , وذلك بعد 
موافقة وزارة املالية , وحتدد الالئحة اآلية �سرفها .

املــادة ) 21 (

دون الإخالل باأحكام نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية , يخت�س املجل�س فـي حدود ال�سيا�سة 
العامة للدولة وخططها التنموية , فـي نطاق املحافظة , بالآتي :

اأ - اقرتاح و�سائل ا�ستثمار موارد املحافظة ، من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة وخلق 
فر�س عمل للمواطنني .

ب - اقرتاح الر�سوم البلدية اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها وطرق حت�سيلها .

, وحتديد  الدعائية  والإعالنات  باللوحات  اخلا�سة  واملوا�سفات  ال�سوابط  اإقرار  ج - 
�سوابط و�سع لفتات املحال التجارية واملحال العامة , بعد التن�سيق مع اجلهات 

املخت�سة .

التن�سيق مع  بعد   , وال�سائبة  ال�سالة  احليوانات  اخلا�سة مبراقبة  اللوائح  اإقرار  د - 
اجلهات املخت�سة .
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هـ - اقرتاح اللوائح اخلا�سة بعمل �سيارات االأجرة وو�سائل النقل العام .

 , النفايات  ومرادم  وامل�سالخ  واملقابر  الأ�سواق  وتنظيم  باإدارة  اخلا�سة  اللوائح  اإقرار  و - 
وموارد  وال�سمكية  الزراعية  الرثوة  وزارة  باخت�سا�سات  الإخالل  عدم  مع  وذلك 

املياه فـي �ساأن اإدارة وتنظيم الأ�سواق ال�سمكية .

درا�سة م�سروعات خطط التنمية فـي نطاق املحافظة ، واقرتاح امل�ساريع االإمنائية   ز - 
فـيها .

اإبداء املقرتحات حول اأداء فروع الوحدات احلكومية اخلدمية فـي املحافظة . ح - 

ط - اإبداء الراأي ب�ساأن املواقع املقرتحة للم�ساريع التنموية ، واخلدمية ، واالقت�سادية ، 
واملخططات العمرانية .

ي - متابعــــة الإجــــراءات املتخــــذة ملنع واإزالة التعديات على اأمالك الدولة , واملرافق 
العامة , واإحرامات جماري الأودية , وال�سواطئ .

ك - امل�ساركة فـي حتديد احتياجات املحافظة من املرافق العامة , واخلدمات احلكومية , 
واقرتاح امل�سروعات املتعلقة بها .

ل -  اإبداء التو�سيات املتعلقة بال�سحة العامة ، واقرتاح لوائح اال�سرتاطات ال�سحية 
اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة .

امل�ساركة مع اجلهات املخت�سة فـي تقرير املنفعة العامة فـي جمال امل�ساريع التنموية  م - 
وفقا لالأو�ساع التي يقررها قانون نزع امللكية للمنفعة العامة .

ن - اإبداء الراأي فـي املخططات العمرانية الهيكلية والعامة واملخططات اخلا�سة فـي 
املناطق ال�سكنية والتجارية وال�سناعية وال�سياحية فـي املحافظة .

�س - املوافقة على اإقامة املهرجانات الثقافـية والرتفـيهية وال�سياحية ، بعد التن�سيق 
مع اجلهات املخت�سة .

املالحظات  واإبداء   , املحافظة  فـي  والتنموية  اخلدمية  امل�ساريع  تنفـيذ  متابعة  ع - 
ب�ساأنها .

-28-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(
ف - متابعة تنفـيذ العقود اخلدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة اأو 

التزامات عليها .

�س - اإقرار الربامج الكفـيلة مب�ساعدة الفئات امل�ستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة 
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

والأنواء  الطبيعية  الكوارث  املت�سررين من  الكفـيلة مب�ساعدة  الربامــج  اقتـــراح   - ق 
املناخية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

اقرتاح امل�سروعات املتعلقة بتطوير مدن املحافظة والواجهات ال�سياحية فـيها . ر - 

�س - حث موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س للم�ساهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي 
املحافظة , وامل�ساركة فـي حتديد اأولويات م�ساهماتها , وذلك بالتن�سيق مع اجلهات 

املخت�سة .

ت - اقرتاح الربامج التوعوية والتثقيفـية فـي املجاالت التي تدخل فـي اخت�سا�سات 
املجل�س .

فـي  تدخل  التي  امل�سائل  ب�ساأن  للمجل�س  املقدمة  وال�سكاوى  االقرتاحات  درا�سة   - ث 
اخت�سا�سه , واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ساأنها .

واقتـراح احللول   , املحافظة  فـي  ال�سلبية  والظواهر  الجتماعية  الق�سايا  درا�سة   - خ 
املنا�سبة لها بالتعاون مع اجلهات املخت�سة .

ذ - العمل على توعية املجتمع املحلي باأهمية املحافظة على املحميات الطبيعية واحلياة 
الفطرية ، واقرتاح االإجراءات الكفـيلة بحماية البيئة و�سالمتها .

�س - التوا�سل مع املجتمع املحلي وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س للوقوف على مالحظاتهم 
ومقرتحاتهم مبا يهدف اإلى خدمة وتطوير املحافظة .

املــادة ) 22 (

من  منا�سبا  يراه  مبن  ال�ستعانـــة   - اخت�سا�ساتـــه  ممار�ســـة  �سبيل  فـي   - للمجل�س  يجوز 
املخت�ســــني فــــي اجلهــــات املت�ســــل عملهـــا باجلوانـــب اخلدمـــية اأو التنموية فـي املحافظة , 

اأو غريهم من ذوي اخلربة والكفاءة .
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الف�ســـــل الثالــــــث

انتهــاء الع�سويــة وحــل املجلــ�س

املــادة ) 23 (
تنتهي الع�سوية فـي املجل�س باأحد الأ�سباب الآتية :

  اأ - الوفـــــــــاة .
 ب - فقد �سرط من �سروط الع�سوية .

 ج - الإعفاء من الع�سويـــــة .
   د - �سدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة , تزيد مدتها على )3( ثالثة اأ�سهر .

هـ - حــل املجلــ�س .
وي�سدر قرار من الوزير بانتهاء الع�سوية .

املــادة ) 24 (
يجوز للع�سو من غري ممثلي اجلهات احلكومية تقدمي طلب مكتوب اإلى الرئي�س لإعفائه 
من الع�سوية , ويعترب الطلب مقبول من تاريخ تقدميه , وعلى الرئي�س اإحاطة املجل�س 

بذلك فـي اأول جل�سة له , واإخطار الوزير .

املــادة ) 25 (

على الرئي�س عر�س اأمر الع�سو من غيـر ممثلي اجلهات احلكومية , الذي تخلف عن ح�سور 
)2( اجتماعني متتاليني اأو )3( ثالثة اجتماعات غري متتالية خالل ال�سنة ,  وعلى املجل�س 
النظر فـي اأمره , فاإذا راأى بعد �سماع اأقواله اأن عذره غيـر مقبول , اأو تعذر �سماع اأقواله لتخلفه 
عن احل�سور , اأ�سدر املجل�س قرارا باإعفائه من الع�سوية , وتعترب ع�سويته منتهية اعتبارا 
من اليوم الأول لتخلفه عن احل�سور , ويعر�س اأمر الع�سو من ممثلي اجلهات احلكومية على 

الوزير ,  لتخاذ الإجراء املنا�سب فـي �ساأنه بالتن�سيق مع اجلهة التي ميثلها .
املــادة ) 26 (

يعفى الع�سو من غري ممثلي اجلهات احلكومية اإذا اأخل بواجبات ع�سويته فـي املجل�س , وذلك 
بقرار من الوزير بعد �سماع اأقواله من قبل الرئي�س , ما مل يتعذر ذلك ب�سبب تخلفه عن احل�سور .

ويعر�س اأمر الع�سو من ممثلي اجلهات احلكومية على الوزير ,  لتخاذ الإجراء املنا�سب 
بالتن�سيق مع اجلهة التي ميثلها .
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املــادة ) 27 (

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء ، حل املجل�س قبل انتهاء فرتته ، اإذا 

املتبقي من فرتة  ، فاإذا كان  العامـة  اإحلـاق �سرر بامل�سلحة  اإلى  اأدى  ارتكب خطـاأ ج�سيمـا 

املجل�س يزيد على �سنــة ، يتم انتخاب جمل�س جديد ، وتكون فرتة املجل�س اجلديد مكملة 

لفرتة املجل�س ال�سابق .

انتخاب  حلني  املجل�س  اخت�سا�سات  تتولى  جلنة  ت�سكيل  احلل  قرار  يت�سمن  اأن  ويجب 

املجل�س اجلديد ، اأو انتهاء الفرتة املتبقية للمجل�س اإذا كانت اأقل من �سنة .

املــادة ) 28 (

فرتة  انتهاء  على  ال�سابقة  ال�ستة  االأ�سهر   )6( خالل  املنتخب  الع�سو  ع�سوية  انتهت  اإذا 

املجل�س , حل حمله احلا�سل على اأكرث الأ�سوات من بني املر�سحني بح�سب ترتيبهم وفقا 

، واإذا كان الع�سو من غري االأع�ساء املنتخبني فـيتم  لنتائج االنتخابات عن الفرتة ذاتها 

التي  بالتن�سيق مع اجلهة  بت�سمية من يحل حمله  ,  لإ�سدار قرار  بذلك  الوزير  اإخطار 

ميثلها .

املــادة ) 29 (

يجوز للع�سو الذي اأعفي من ع�سويته وفقا لأحكام املادتني )25 , 26( من هذا القانون , 

الطعن فـي القرار ال�سادر بذلك اأمام حمكمة الق�ساء الإداري خالل )60( �ستني يوما من 

تاريخ علمه بالقرار , وتف�سل املحكمة فـي الطعن على وجه ال�ستعجال .
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي

املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنـــح و�ســام الإ�ســادة ال�سلطانيــة ) الدرجــة الثالثــــة ( لكــل مــن :

1 - الفا�سل / اإبراهيم بن عامر بن نا�سر اليحمدي

2 - الفا�سل / ح�ســـن بن �سالـــم بن جمعـــة الفار�ســــي

3 - الفا�سل / حممـــد بن علــــي بن �سالــــح املرجبـــــي

وذلك تقديــــرا جلهودهــــم التـــي بذلوهــــا خــــالل فتـــــرة عملهــــم .

وقـــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ 30 من ربيع الأول 1442هـ ، املوافـــق 16 من نوفمبـــــر 2020م .
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـــرار وزاري

رقــم 2020/18

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم اأعمال اخلربة اأمام املحاكم

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ، 
واإلى قانون الإثبات فـي املعامالت املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/68 ، 

واإلى لئحة تنظيم اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2002/77 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

ي�ستبدل بن�سو�ص املواد اأرقام )28( و )42( و )46( من لئحة تنظيم اأعمال اخلربة اأمام 
املحاكم امل�سار اإليها ، الن�سو�ص الآتية :

املــادة ) 28 (

" تن�ساأ فـي الوزارة جلنة ل�سوؤون اخلرباء ت�سكل برئا�سة وكيل الوزارة ، وع�سوية كل من :
  اأ - املدير العام لل�سوؤون العدلية                                  نائبـــــــــا للرئيـــــــــ�ص .

ب - رئي�ص الإدارة العامة للمحاكم فـي جمل�ص ال�سوؤون الإدارية للق�ساء .

 ج - مدير دائرة �سوؤون اخلرباء                                    ع�ســــــوا ومقــــــــررا .

     وترفع اللجنة تو�سياتها اإلى الوزير " .
املــادة ) 42 (

" على كل من يرغب فـي قيد ا�شمه فـي جدول اخلرباء ، ممن تتوفر فـيهم ال�شروط املقررة 
اأن يتقدم بطلبه اإلى الدائرة على النموذج املعد لذلك ، وعلى الدائرة عر�ص الطلبات 

على جلنة �سوؤون اخلرباء بعد قيدها باأرقام م�سل�سلة فـي �سجل يعد لهذا الغر�ص " .
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املــادة ) 46 (

اإحدى  اأمام  الـــذي مت قيده فـي جدول اخلرباء اليمني الآتية ، وذلك  يـــوؤدي اخلبيـــر    

الدوائر املدنية فـي حماكم ال�ستئناف :

  " اأق�سم باهلل العظيم اأن اأوؤدي مهام اخلربة التي اأكلف بها باأمانة ، واإخال�ص ونزاهة ، 

واأن اأبـــدي راأيــي بكــل جتــرد ، وا�ستقالل ، واأن اأحافظ على اأ�سرار املهنة ، واأن اأحرتم 

القوانني " .

املــادة الثانيـــــة 

تلغى املادة )41( من لئحة تنظيم اأعمال اخلبــرة اأمــام املحاكـــم امل�ســـار اإليهـــا ، كمـــا يلغـــى 

كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�شـدر فـي  :  1  من ربيع الثاين 1442هـ

املـوافــــق  : 17 من نوفمبـــــــر 2020م

 د . عـبد اللـه بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي

وزيـــــــــر العـــــــــــــدل وال�ســـــــــــــــــوؤون القانونيــــــــــــة
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وزارة الرتبية والتعليم

قــرار وزاري

رقـــم 2020/200 

بتعديل بع�س اأحكام لئحة جمال�س اأولياء الأمور

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/79 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الرتبية والتعليم ، 
واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإلى لئحة جمال�س اأولياء الأمور ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2019/120 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبدل بن�س املادة )19( من لئحة جمال�س اأولياء الأمور امل�سار اإليها ، الن�س الآتي : 

 ، غيابــه  حالة  فـي  عنه  ينوب  من  اأو  الولية  وايل  برئا�سة  الولية  جمل�س  "ي�سكل 
وع�سوية كل من : 

ع�سو املجل�س البلدي ، تختاره اجلمعية العمومية ملجل�س الولية ، ويكون نائبا   - 1
للرئي�س .

2 - )4( اأربعة من روؤ�ساء ومديري اجلهات )احلكومية( اإذا كان عدد مدار�س الولية 
يزيد على )10( ع�سر مدار�س ، و )2( اثنني اإذا كان عدد املدار�س يقل عن )10( 

ع�سر مدار�س ، تختارهم اجلمعية العمومية ملجل�س الولية . 
3 - )2( ممثلني على الأقل ، و )4( اأربعة على الأكرث من روؤ�ساء ومديري موؤ�س�سات 

و�سركات القطاع اخلا�س ، تختارهم اجلمعية العمومية ملجل�س الولية .
4 - )3( ثالثــة مــن روؤ�سـاء جمال�س املـدار�س فـي الولية ، تنتخبهــم اجلمعية العموميـة 

ملجل�س الولية .
)2( اثنــني مـــن مديـري املدار�س ، و)2( اثنتني مـــن مديرات املدار�س ، تنتخبهـم    - 5

اجلمعية العمومية ملجل�س الولية .
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6 - )2( اثنـني مـن م�سرفـي املادة/املجـال الذيـن ي�سرفــون علــى مـدار�س الوليــة ، يتــم 

تر�سيحهم من قبل املدير العام .

اأحد م�سرفـي الإدارة املدر�سية فـي الولية ، اأو اأحد مديـري املدار�س ، يتــم تر�سيحــه    - 7

من قبل املدير العام ، ويكون ع�سوا ، ومقررا .

وي�سدر بت�سمية اأع�ساء جمل�س الولية ، ومقرره قرار من وكيل الوزارة للتعليم".

املــادة الثانيــــة

 ي�ستبدل بن�س البند )14( من املادة )20( من لئحة جمال�س اأولياء الأمور امل�سار اإليها ، 

الن�س الآتي :

"14 - رفع تقرير فـي نهاية العام الدرا�سي عن اأن�سطة ، ومنجزات جمل�س الولية اإلى 

املحافظ ، ووكيل الوزارة للتعليم ، وفق النموذج املعد لذلك".

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة

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

�صـدر فـي  : 26/  3  / 1442هـ

املـوافــــق  :  12 / 2020/11م

د . مديحة بنت اأحمد ال�صيبانية

وزيـــــــــــــــرة الرتبيــــــــــــة والتعليـــــــــــــم
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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 : 139307

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدمي ال�ساي )مقهى( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلهود املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139395

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي , خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات , خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه الع�سر العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139396

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه �سرب م�سروبات , مياه معدنية م�سروبات , )م�سروبات وع�سائر ومياه معدنية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سطفى �سعيد مرهون العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 112 ر.ب : 204 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139397

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تاج الفلج للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139398

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيت اللوز )�سنع املنتجات احلرفـية النتاج ماء وزيت اللبان( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سلم بن �سامل بن خمي�ص بن �سامل املحرزي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139399

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)مقهى( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو �سلطان البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الورود والزهور وال�سوكوالتة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو غزل الكندي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139402

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي والع�سائر وامل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوتد للم�ساريع االإبداعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139411

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل , �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ق�سر املزن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139420

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ص .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عيون الكون الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139421

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدالنية مغذية لالأغرا�ص الطبية واال�ست�سفائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نظارات ح�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139423

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأر�ص املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139424

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ثالجات   , الهواء  تربيد  اأجهزة   , الهواء  تكييف  اأجهزة  لهواء  تكييف   , فالتر  مر�سحات 

واأجهزة تربيد وجممدات الغرا�ص التخزين الطبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احللفاء املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139425

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع احللويات والورود والهدايا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مملكة الورد املا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139426

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبري االوركيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139427

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاوالت البناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جواهر العز العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139429

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع �سماعات هواتف , اأجهزة هاتف , ميكروفونات هواتف , ا�سالك هواتف , هواتف فـيديو , هواتف 

حممولة , هواتف ال�سلكية , اطقم غري يدوية للهواتف , حتميل نغمات للهواتف النقالة , هواتف 

ذكية , هواتف خلوية , اأغلفة للهواتف الذكية , حافظات للهواتف الذكية , اأغ�سية واقية خم�س�سة 

للهواتف الذكية , ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة , الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها 

للهواتف املحمولة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وليد بن علي بن �سليمان ال�سناين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139430

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جب�ص مواد بناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزارع العروبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139431

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معاول زراعية , بخاخات املبيدات احل�سرية عدد يدوية , عدد احلدائق تدار باليد , معدات 

زراعية تدار باليد , �سوك زراعية يدوية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة اخل�سراء للتقنيات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139433

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زجاج املباين , �سمامات غري معدنية وغري بال�ستيكية ملوا�سري املاء , مواد بناء حرارية غري 

معدنية , اأبواب مدرعة غري معدنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اراك الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139435

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139437

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وليد بن علي بن �سليمان ال�سناين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139438

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سروح ال�سحوة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139439

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بنت �سامل الرا�سدي للتجارة �ص.�ص.و 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 18 ر.ب : 121 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139440

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات واملقاهي التي تقدم م�سروبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإبهار �سحم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139441

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد  �صمغ   ، اجلدران  لبالط  لوا�صق   ، �صناعية  لغايات  لوا�صق   ، للخر�صانة  مل�صقات 

ال�سقة , لغايات �سناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو تركي املزروعي للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139442

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الربجميات  فـي  ا�ست�سارات   , احلا�سوب  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات 

احلا�سوبية , خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع االإنرتنت , اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا 

جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات   , التكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات   , املعلومات 

والال�سلكية   ال�سلكية  االت�ساالت  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات   , احلا�سوب  تكنولوجيا 

على  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات   , املعلوماتي  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارات 

االإنرتنت , خدمات اال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العناية ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139443

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

متويل البيع بالتق�سيط .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة املتحدة للتمويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139444

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة للهدايا والتحف والزهور ال�سناعية والطبيعية وال�ساعات والعطور( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبدالعزيز العوفـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139447

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ص)غ�سيل وكي املالب�ص و املن�سوجات و املفرو�سات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدرة امل�سرقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139453

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ص)ن�سائية( , مالب�ص جاهزة)ن�سائية( , مالب�ص تقليدية)مالب�ص عربية ن�سائية( , 

مالب�ص مطرزة)ن�سائية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنوز للم�ساريع املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139455

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املرام الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

-60-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139456

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع االإلكرتونيات بكافة اأنواعها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املتجر العبقري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139458

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيت حمركات )ت�سنيع زيوت و�سحوم ملحركات املركبات ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العبوه امللكية لزيوت الت�سحيم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139459

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيت حمركات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العبوه امللكية لزيوت الت�سحيم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139460

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سماك اأ�سماك ق�سرية غري حية اأ�سماك جممدة وتونة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزارع الروبيان الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139461

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اال�سترياد والت�سدير .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة البريق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139463

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ل�سق االإعالنات)مطبعة( , طباعة على االآلة الكاتبة اأو احلا�سوب , دعاية واإعالن , خدمات 

اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مالك الباطنة الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139464

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع م�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأمرية النائمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139465

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ر�سفة للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139466

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري االآالت واملعدات املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قمرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139467

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خط القوافل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139468

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع عبايات ومالب�ص ن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سحاق اخلرو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139469

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)مطعم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طارق بن حمد بن �سعيد ال�سناين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139470

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تربية احليوانات )بيع املوا�سي واالأغنام واجلمال احلية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريح احل�سارة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139471

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترويج املبيعات لالآخرين)بيع املواد الغذائية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فهد بن فار�ص بن �سامل العزاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139473

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 , الكانتينات  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  , خدمات  الكافترييات  , خدمات  املقاهي  خدمات 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة , تزيني الكيك )الكاتو( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة م�سك اأوبار العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139474

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات   , احلا�سوب  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات 

تكنولوجيا احلا�سوب , ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلليج لال�ست�سارات واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139475

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خبز خبز زجنبيل خبز بدون خمرية قطع خبز حمم�ص .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأخوة االأولى الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139477

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب االأبواب والنوافذ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الربواين املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139478

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم برامج حا�سوبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حلول وخدمات �سال�سل الثقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139479

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�ص اجلاهزة واالأحذية واأغطية الراأ�ص ومالب�ص ريا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سكيتي للم�ساريع النموذجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139480

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)مركز ت�سوق( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنم ال�سور للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139482

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع التبغ والفحم واملنتجات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يو�سف بن حميد بن �سامل العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139483

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع مالب�ص اجلاهزة والعبايات وال�سيل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ام ليثاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139484

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كيماويات �سناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي دي ات�ص ميدل اي�ست

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139493

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم مطبوخة حلوم والدواجن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأثري املعمورة للمقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139494

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للرمــو�ص  جتمــيل  م�ستح�ســرات  مكيــاج  م�ستحــ�سرات  جتميليــة  م�ستح�ســرات  �سابــون 

م�ستح�سرات جتميل بخور م�ستح�سرات تبخري عطور اعواد البخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبراج رميا للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139495

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التنظيف اجلاف , وم�ستح�سرات التتنظيف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تلوين العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139497

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سليم الب�سائع خزن الب�سائع تاأجري امل�ستودعات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ميناء خزائن الربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139498

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطبعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مطابع النه�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139499

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم دواجن غري حية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو اأحمد حبيب الرحبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139500

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة العالج الطبيعي)هي عيادة الطب الهندي التقليدي والعالج الطبيعي والتاأهيل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميالد لالأعمال والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139501

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل , بخور , م�ستح�سرات تبخري عطور , عطور , اأعواد البخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة العنابي امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139502

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع احل�سيني الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139503

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز طبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع كثبان الظاهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139504

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)�سناعة احللويات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رواد الت�سامن الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139505

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قاعة اأفراح ومنا�سبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سراقة البدر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139506

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ص , الغ�سيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه الوقت ال�سريع للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139507

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوات تقومي االأ�سنان)عيـادات طب االأ�سنـان( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع كروم العنب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139509

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الو�ساطة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تركيز للربجميات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139510

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مزاليج مزدوجة الإطارات النوافذ)�سناعة املواد البناء من اللدائن مثل النوافذ واالأبواب( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة خط االتقان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139512

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 , اخرى  الأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفـري  خدمات   , ال�سلع  عر�ص 

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : را�سيات �سمال الباطنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139513

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم , خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سدى الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139514

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املركبات اجلديدة , بيع املركبات امل�ستعملة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرزيقي لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139517

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سائر فواكه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املدينة احللوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139518

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روح الفـي�سل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139519

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق)بيع الهواتف وم�ستلزمات الهواتف ومعدات الكرتونية ومنتجات جلدية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سرار الظاهر للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139575

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمي اجلنوب لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139608

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات �سيانة املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يون�ص بن حممد بن حمد احلجري و�سركائه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139641

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كيك  تورتات  جممد  بال�سكر  مغطى  كيك  حلويات  حلوى  قطع  حلويات  �سو�ص  حلويات 

بالفواكه �سوكوالتة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة مطبخ مذهلة للتجارة واحللويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139642

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سيانة واإ�سالح , اإ�سالح و�سيانة اأجهزة احلا�سب االآيل وقطع وم�ستقات احلوا�سيب 

واالأحبار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بندر هرمز التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139644

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احلجز لل�سفر )وكاالت ال�سفر وال�سياحة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البقيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139645

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب طباعة خدمات طباعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البالبل والزهور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139648

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي خدمات املطاعم خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفـيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمامة ال�سالم املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139649

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي خدمات الكافترييات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمال �ساطئ مطرح املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139650

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري , بيع اأجهزة كهربائية واإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لوؤلوؤة البحار املميزة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139652

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الورود والعطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : علي بن حممد بن عبداللـه الربيعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139653
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مزاليج غري معدنية لالأبواب م�سدات غري معدنية وغري مطاطية للنوافذ مزاليج غري 
معدنية للنوافذ اأقفال غري معدنية للنوافذ اأقفال غري معدنية لالأبواب , رفوف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : درة االختيار االأول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139654
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نباتية  م�ستح�سرات   , حمم�ص  غري  بن   , قهوة   , كاكاو   , بودرة  توابل   , للقهوة  منكهات 
ت�ستخدم كبدائل للقهوة , �ساي , �سوكوالتة , كركم , حمليات طبيعية , بهارات , فلفل حلو , 
دقيق للطعام , دقيق البقول , دقيق ذرة , دقيق اخلردل , دقيق ال�سعري , دقيق �سويا , طحني 
, م�سروبات قهوة  , م�سروبات كاكاو باحلليب  �سكر   , , خمائر للعجني  ن�سا للطعام   , قمح 
اأ�سا�سها  اأ�سا�سها القهوة , م�سروبات  , م�سروبات �سوكوالتة باحلليب , م�سروبات  باحلليب 

الكاكاو , م�سروبات ا�سا�سها ال�سوكوالتة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الوردي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139655

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خمبز وحلويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نيفت للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139656

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احذية ذات اربطة احذية لكرة القدم , كعوب لالحذية اأو اجلوارب اأحذية الكاحل اأحذية 

ذات �ساق طويلة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدن لالأعمال املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139657

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن م�سعود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139661

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي( , كافرتيا , مطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرحيل املميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139662

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فرجونات للمولدات الكهربائية , فرجونات كربونية كهربائية , مق�سات جز ع�سب كهربائية  

مق�سات كهربائية , �سيور للمولدات الكهربائية , �سكاكني كهربائية , مولدات كهربائية , 

اآالت واأجهزة   , املنزلية  , �سالمل كهربائية , مطاحن كهربائية للغايات  مولدات الكهرباء 

�سقل كهربائية , اآالت حلام كهربائية , مكان�ص .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جتارة اأبو زكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139663

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�ص .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدينة ال�سهامة للخياطة والتطريز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139664

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات ب�سكل ا�سا�سي كال�سندوي�سات والفطائر وغريها  

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي كالع�سائر وغريها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع وادي ال�سرقي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139665

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع الدراجات النارية ومايتعلق بها وم�ستلزماتها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عامل الدراجات املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139674

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مول جتاري , جممع جتاري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مكتب جممع مزون التجارى للعقارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139692

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سطورة ال�ساحل ال�سرقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139695

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خمزون القهوه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139696

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خبز بدون خمرية خبز بان حلويات فطائر حمالة بانكيك خبز زجنبيل دقيق للطعام ذرة 

مطحونة فطائر ب�سكويت بالزبدة دقيق بطاطا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ركن اخلدمات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139697

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلمهور للم�ساريع الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139698

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عبايات ومالب�ص الن�سائية واالطفال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�سمة للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139701

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اخلرو�سي الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139702

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جموهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وهج االأملا�ص للمجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139703
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البناء , تنظيف املباين من الداخل , تاأجري معدات االإن�ساء , تنظيف ال�سطوح اخلارجية 
للمباين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سا�ص العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139704
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج   , اأجهزة حا�سوب   , ذاكرات حا�سوب  اأجهزة   , , الأغرا�ص غري طبية  اأجهزة مراقبة 
احلا�سوب   لت�سغيل  م�سجلة  برامج   , احلا�سوب  الأجهزة  مفاتيح  لوحات   , م�سجلة  حا�سوب 
احلا�سوب   الأجهزة  بينية  اأجهزة   , م�سجلة  حا�سوب  برجميات   , باحلا�سوب  ملحقة  اأجهزة 
�سا�سات عر�ص اأجزاء حا�سوب , برامج مراقبة برامج حا�سوب , فاأرة اأدوات طرفـية للحا�سوب  
الأجهزة  االقرا�ص  م�سغالت   , فـيديو  كامريات   , احلا�سوب  اأجهزة  مع  ت�ستخدم  طابعات 
حا�سوب  للمركبات  مالحة  اأجهزة   , للتنزيل  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج   , احلا�سوب 
اأجهزة توجيه   , , عتاد احلا�سوب  , تطبيقات برجميات احلا�سوب, قابلة للتنزيل  طبلوين 
لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة الألعاب الفـيديو , كامريات الت�سوير احلراري  

برجميات الألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأبو �سعود الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139740

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سارة للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139784

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية عن طريق االإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإمدادات الذواقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139785

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دكران العاملية للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139793

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ص جاهزة , مالب�ص خارجية , عباءات ن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مراحب ن�سائم الريف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139873

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احلجز لل�سفر)املغامرات ال�سياحية واإدارة امل�ساريع ال�سياحية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املتجول لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 118953

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�سهام  

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1630 ر.ب : 132 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 93766

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنقية املياه وتوزيع املياه .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كوثر اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 122 ر.ب : 211 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/3/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 105047

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأبي�ش العاملية للتجارة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 434 ر.ب : 314 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/10/9

-102-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 107479

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأبي�ش العاملية احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 434 ر.ب : 314 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 109508

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة املالب�ش اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد م�ستهيل �سامل اجلباري للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111188

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة التجزئة فـي الكتب اجلديدة وامل�ستعملة وال�سحف واملجالت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عذبة للتجارة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 918 ر.ب : 111 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/7/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111393

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة املالب�ش اجلاهزة والعطور وم�ستح�سرات التجميل والعبايات الن�سائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة رمي العوفـية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الدهاريز ال�سمالية , والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 112001

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نهال ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/8/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 112876

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ملكة ال�سيفـية احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سنا�ش , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120756

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم االأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جبل االأثري للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحار , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/7/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 121796

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب �سفريات , �سفر و�سياحة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة مروان بن �سعيد بن غارب بيت حجريان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122256

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بالتجزئة  البيع  الطازجة  واخل�سراوات  للفواكه  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

بالتجزئة  البيع  التموينات  الربادات  البقالة  حمالت  للكماليات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لالحذية البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات 

البيـــع بالتجزئــــة  املتاجـــر املتخ�س�ســـة للدواجـــن املذبوحـــة  فــــي  البيع بالتجزئــة  اللحوم 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز املنامة للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122676

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاوالت البناء .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأولى للبنية التحتية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127845

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف ال�سجاد والب�سط وال�ستائر واملفرو�سات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املغا�سل االآلية لل�سجاد �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127957

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإعادة وتوجية االأعمال املكتبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو �سقر الزعابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سنا�ش , حمافظة �سماتل الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129660

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الليايل البدوية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 599 ر.ب : 211 , والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130510

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التجميل  وم�ستح�سرات  والعطور  وال�ساعات  واالأحذية  الن�سائية  وال�سيل  العبايات  بيع 

و�سابون الزينة والبخور بيع احلقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر وبيع املالب�ش اجلاهزة 

وبيع االأقم�سة واملن�سوجات باأنواعها وبيع الف�سيات والهدايا وبيع احللي اال�سطناعية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سذى الربيع احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سنا�ش , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131064

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل املالب�ش وكيها بالبخار ) الغ�سيل اجلاف ( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سدف اللوؤلوؤ للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 81 ر.ب : 324 , والية �سنا�ش , حمافظة �سمال الباطنة , 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133976

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االإنتاج الفتي للربامج التلفزيونية واالأفالم ال�سينمائية واأ�سرطة الفـيديو .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ظفار لالإنتاج الفني والتوزيع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134535

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة الأدوات واملالب�ش الريا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمل لوى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134760

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ش اجلاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اجلوهرة ال�سوداء ال�ساملة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 369 ر.ب : 211 , والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134952

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأعمال التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سيادة العاملية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب :421 ر.ب : 133 , والية بو�سر , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135064

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الهند�سة , الت�سميم ال�سناعي , اإجراء درا�سات امل�ساريع الفنية , اال�ست�سارات التكنولوجية , 

البحث التقني , البحث والتطوير ملنتجات جديدة لالأخرين , البحوث امليكانيكية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القمة للت�سميم واالإ�ست�سارة ال�سناعية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 388 ر.ب : 112 , والية ال�سيب , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/9

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل  : رجب الكثريي , اخلليج للعالمات والبيانات التجارية    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3888 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135093

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الربكة لالأعمال الدولية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : روي , والية مطرح , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135842

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأدوات تكنولوجيا  .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هوفـينكون�ش و�سركاه �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135843

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عمليات ال�سيانة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هوفـينكون�ش و�سركاه �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135844

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تدريب عمليات ال�سيانة وا�ست�سارات اإدارة املخاطر وعمليات الت�سغيل وكيفـية ال�سيانة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هوفـينكون�ش و�سركاه �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 96 ر.ب : 112 , والية مطرح , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135935

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سناعة اأنظمة التخزين واالأثاث من اخل�سب واحلديد .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الري�سي الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية لوى , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136852

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع واإ�سالح الهواتف النقالة , بيع م�ستلزمات الهواتف النقالة , بيع واإ�سالح االأجهزة االإلكرتونية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدكتور لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1009 ر.ب : 130 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136853

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االك�س�سوارات اخلا�سة بالهواتف ولوازمها .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدكتور لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1009 ر.ب : 130 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137101

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة احلا�سبات االإلكرتونية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبو اخلطاب للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137123

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تعبئة وتغليف .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ليايل الداخلية املتكاملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137141

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطر وعطور وزيوت عطرية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة البيادر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : احلافة , والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137144

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطورات وزيوت عطرية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة البيادر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : احلافة , والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137161

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة م�سلم بن م�سلم حماد ك�سوب للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سعادة , والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137382

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأع�ساب الطبيعية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سامل بن حماد م�سلم بيت �سعيد للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعيات اجلديدة , والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137416

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سكر , اأرز , طحني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ندى ال�سعادة للتجارة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 749 ر.ب : 121 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  : رجب الكثريي , اخلليج للعالمات والبيانات التجارية   

العنـــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3888 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137417

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بهارات , عد�ش , زيت , قهوة , ملح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ندى ال�سعادة للتجارة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 749 ر.ب : 121 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  : رجب الكثريي , اخلليج للعالمات والبيانات التجارية   

العنـــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3888 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137430

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طحن وتعبئة احلبوب .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مرتفعات املنزلية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137621

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الرتجمة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز القامو�ش للرتجمة القانونية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1167 ر.ب : 133 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137645

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة واملوؤجرة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة م�سقط العامة لالإن�ساءات �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137648

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اخل�سراوات والفواكه .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنهار الفـيحاء للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3347 ر.ب : 111 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137768

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطابع غري متخ�س�سة وحمالت اخلطاطني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة رغبون العامري 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137807

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زراعة النباتات احلية الأغرا�ش الغر�ش والزينة وال�ستالت )امل�ساتل( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع التميمي الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137869

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�سترياد وت�سدير وبيع اللبان وم�ستح�سرات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سبول ال�سواقي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 4 ر.ب : 211 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137882

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ن�سر الربجميات علي ال�سبكة املعلوماتية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ر�سيد العوي�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1400 ر.ب : 111 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137907

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املنتجات االإلكرتونية واالأثاث , اإعالن وترويج ودعاية عن طريق تطبيق .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة دولفـني اللوج�ستية للتجارة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137924

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم الوجبات وامل�سروبات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فالح ال�سكيتي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 671 ر.ب : 511 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137935

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القي�سر للم�ساريع املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 24 ر.ب : 511 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/23

-125-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137955

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة القيع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138000

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دور احل�سانة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة نور �سحم املثالية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138009

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكا�سد للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138038

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نفحات �سنك املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 11 ر.ب : 514 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138040

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سعيد بن خلفان بن �سامل النا�سري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 590 ر.ب : 511 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138050

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مغامرات ال�سياحية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأفواج لل�سياحة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 40 ر.ب : 211 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138096

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الذهب واملجوهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جموهرات الزين 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138225

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة املن�سوجات واالأقم�سة واملالب�ش اجلاهزة واالأحذية والعطور وم�ستلزمات التجميل 

و�سابون الزينة والبخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دانة الدريز الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 649 ر.ب : 511 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138227

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الزيوت النباتية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138288

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأن�سطة وكاالت ال�سفر .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأحمد النور للتجارة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138374

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

والبخور و احلقائب لالأحذية وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر واالأحذية والعبايات الن�سائية 

وال�سيل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نرج�ش �سحم للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138779

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سهاريج للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 87393

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة اأ�سناف اأخرى باجلملة من املواد الغذائية وامل�سروبات )تعبئة وجتارة املواد الغذائية ( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 43 ر.ب : 217 ري�سوت ال�سناعية , �ساللة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 99938

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة اأ�سناف اأخرى باجلملة من املواد الغذائية وامل�سروبات , تعبئة وجتارة املواد الغذائية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 43 ر.ب : 217 ري�سوت ال�سناعية , �ساللة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 99939

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة وتعبئة املواد الغذائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 43 ر.ب : 217 ري�سوت ال�سناعية , �ساللة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 101719

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة اأ�سناف اأخرى باجلملة من املواد الغذائية وامل�سروبات تعبئة وجتارة املواد الغذائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 43 ر.ب : 217 ري�سوت ال�سناعية , �ساللة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 108620

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابو اأحمد احلارثي احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 776 ر ب : 130, �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/3/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111243

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة يامال للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/7/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 121249

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأدوات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الدرع الربونزية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 58 ر.ب : 512 الربميي , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122467

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تغليف الطرود ولف الهدايا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفزاري والزعابي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �سحم , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/10/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124405

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإعادة توجيه لالأعمال املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زلفى للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 474 ر.ب : 324 �سنا�ش , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124459

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التخل�ش من املخلفات ال�سناعية اخلطرة والتخل�ش من املخلفات ال�سناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التكنولوجيا اخل�سراء للتعدين واخلدمات �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 49 ر.ب :  106 ,  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124737

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الربكة لالأعمال الدولية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 388 ر.ب : 418 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125618

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري ف�ساتني االأفراح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اخلوالد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب :60 ر.ب : 312 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127630

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تقدمي امل�سروبات واملاأكوالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع املحما�ش الع�سرية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128753

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العنقود املتحدة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130612

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق واملوتيالت واملنتجعات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �ساطئ �ساللة للتنمية ال�سياحية �ش.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1719 ر.ب : 130 ال�سعــادة , �ساللــة , حمافظـــة ظـفــار , 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/8/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131710

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع منتجات املخابز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خمرب عمان احلديث �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 , , �ساللــة , حمافظـــة ظـفــار  ال�سعــادة  �ش.ب : 641 ر.ب : 112  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132193

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الذهب واملجوهرات واحللي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سامل اجلديدي وحت�سني علي �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 , م�سقط  حمافظـــة   , ال�سيب   , اخلو�ش   315  : ر.ب   23  : �ش.ب   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132813

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأن�سطة وكاالت ال�سفر, م�سغلي اجلوالت ال�سياحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االإبحار االأول للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 , , حمافظـــة م�سقط  ال�سيب   , املوالح   111 : ر.ب   2932 : �ش.ب   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132867

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سيح العذيبة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بهالء , حمافظة الداخلية , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132908

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع احللوى العمانية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن حممد للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , حمافظة م�سقط  , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133082

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأن�سطة م�سغلي اجلوالت ال�سياحية , املغامرات ال�سياحية , اأن�سطة وكاالت ال�سفر, املخيمات 

ال�سياحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأغ�سان اجلود لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ميناء الفحل , مطرح , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133680

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التطور لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134334

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جمال ظفار ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135282

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ما�سة الدار للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 24 ر.ب : 325 لوى , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135408

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الذهب واملجوهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرميزان للذهب واملجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 589 ر.ب  : 112 مطرح  , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135426

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأعمال التجارية واملنزلية )تف�سيل املالب�ش الن�سائية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بنت ال�سعيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 42 ر.ب  : 111 بو�سر  , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135432

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة برجميات وت�سميم �سفحات املواقع , ت�سميم وبرجمة الربجميات اخلا�سة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع النريي الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 872 ر.ب  : 122 ال�سيب  , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135716

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإنتاج بخور وعطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حيدر �سلطان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 150 ر.ب : 112 بو�سر , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137585

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سوق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمموعة العامري املتحدة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 509 ر.ب : 121 ,  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137628

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفخامة امل�ستقبلية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 85 ر.ب  : 111 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137747

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع التوابل واملك�سرات والنب والكاكاو وامللح ومنتجات العطارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اليمان الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 157 ر.ب : 132 اخلو�ش , ال�سيب , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137864

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم احلفالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوابة الداخلية امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1046 ر.ب  : 132 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138612

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مياه ال�سرب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سالو العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132768

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كافيه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغرفة املتكاملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الر�ستاق , حمافظة جنوب الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 118060

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع لوازم اخلياطة .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برج�ش للم�ساريع املتطورة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 583 ر.ب : 121 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124224

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل املالب�ش وكيها بالبخار )الغ�سيل اجلاف( غ�سيل جميع اأنواع املن�سوجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الثنائي الفذ للخدمات والتطوير �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 943 ر.ب : 319 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139955

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سكنيـــة  وال�ســـقق  العـــقارات  مكاتــب  العقــارات  تاأجيـــر  العقــارات  اإدارة  العقــارات  تثمــني 

)بيع و�سراء العقارات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اجلهود احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاي فييلد ال�صرق االأو�صط �ش.م.م
يقــوم  اأنـه  العامليـــون لتدقيــق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية  يعلن مكتــــب اخلبــــراء 
بت�سفـيــة �سركة �ساي فييلد ال�سرق االأو�سط �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1174074 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2020/10/15م ، 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 : 
�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب : 151 ر.ب : 418 
هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 25771572 

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأنوار الفلج اجلديدة �ش.م.م

اأنـه يقــوم  يعلن مكتـــب اخلبـــراء العامليـــون لتدقيـــق احل�سابــات واال�ست�سارات االقت�سادية 
الـتجاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  الفلج اجلديدة  اأنوار  �سركة  بت�سفـيــة 
بالرقـم 1267694 ، وفقا التفاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2020/10/12م ، وللم�سفـــي وحـــده حــــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب : 151 ر.ب : 418 
هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 25771572 

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دليل للمقاوالت �ش.م.م

يقــوم  اأنـه  العامليـــون لتدقيـــق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية  يعلن مكتـــب اخلبــــراء 
الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلة لدى  بت�سفـيــة �سركة دليل للمقاوالت �ش.م.م 
1259254 ، وفقــا التفــاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2020/10/6م ، وللم�سفـــي وحـــده 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 : 
�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب : 151 ر.ب : 418 
هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 25771572 

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صمة االإبداع للتجارة - ت�صامنية

يعلن مكتـــب اخلبــــراء العاملــــيون لتدقــــيق احل�سابــات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم 
بت�سفـيــة �سركة ب�سمة االإبداع للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
، وللم�سفي وحـده حــــــق  املوؤرخ 2020/9/27م  ال�سركـــاء  ، وفقـــا التفـــاق  بالرقـم 1077828 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية  

�ش.ب : 151 ر.ب : 418 
هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 25771572 

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�صفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املورد للتقنية �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
 ، بالرقـم 1017985  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، للتقنية �ش.م.م  املورد  �سركة 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/10/18م ، 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 ال�صمالية - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 فاك�ش رقم : 24121336 

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احل�صن لالأع�صاب �ش.م.م

يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة احل�سن لالأع�ساب �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1323671 ، 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/9/9م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
الغربة ال�صمالية - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 فاك�ش رقم : 24121336 

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نوري للتجارة العاملية �ش.م.م

يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  نــــوري للتجــــارة العامليـــة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى  �سركـــة 
حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/9/9م  املــــوؤرخ  ال�سركـــاء  وفقــا التفــاق   ،  1089701
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
الغربة ال�صمالية - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 24499858 فاك�ش رقم : 24121336 

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�صفــي

مكتب طالل اأبو غزالة و�صركاه - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأيربا�ش عمان �ش.م.م
يعلن مكتب طالل اأبو غزالة و�سركاه - حما�سبــون قانونيــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة 
اأيربـــا�ش عمــــان �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1185635 ، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/10/16م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
الوطية - بناية الرميلة - الطابق الثاين - مكتب رقم : 22

�ش.ب : 2366 ر.ب : 122 
هاتف رقم : 24560153 - 24563650 

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�صفــي
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مكتب احل�صافة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرخ االأبي�ش �ش.م.م
يعلـــن مكتــــب احل�سافــــة لتدقيـــق احل�سابــات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية اأنـه يقــوم 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  االأبي�ش  الرخ  �سركة  بت�سفـيــة 
حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/10/28م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ،  1061903
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 171 ر.ب : 620 
هاتف رقم : 24486073 - 92385486 

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حاج لالأقم�صة - ت�صامنية

يقــوم  اأنـه  املالية واالقت�سادية  يعلــن مكتـــب احل�سافـــة لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�سارات 
بت�سفـيــة �سركة حاج لالأقم�سة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
حــــــق متثيـــــل  ، وللم�سفــي وحـده  املوؤرخ 2020/10/28م  ال�سركاء  ، وفقا التفاق   1781677
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 171 ر.ب : 620 
هاتف رقم : 24486073 - 92385486 

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطارق اجلديدة للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة  يعلن مكتـــب املرهوبـــي لتدقـــيق احل�سابــات واال�ست�سارات االقت�سادية 
�سركــة الطارق اجلديدة للتجــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى  1126945 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
الغربة اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912 

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع الفليج العاملية - ت�صامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة  يعلن مكتب املرهوبي لتدقيــق احل�سابــات واال�ستـــ�سارات االقت�ساديـــة 
�سركة ربوع الفليج العاملية - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1235012 ، وللم�سفـــي وحــــده 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�صر - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املهنية للخدمات الفنية �ش.م.م

يقــوم بت�سفـيــة  اأنـه  املرهوبي لتدقيـــق احل�سابـــات واال�ستـــ�سارات االقت�سادية  يعلن مكتب 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  الفنية  للخدمات  املهنية  �سركــة 
1266090 ، وللم�سفـــي 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�صر - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فنون احلا�صوب للخدمات الرقمية �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة فنون احلا�سوب للخدمات الرقمية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1188901 ، 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 : 23 ر.ب : 133 
هاتف رقم : 99565065

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نانو املتحدة �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
 ،  1226366 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  املتحدة  نانو  �سركة 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــــام  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 : 23 ر.ب : 133 
هاتف رقم : 94872045

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع تاأثري الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  الدولية  تاأثري  م�ساريع  �سركة 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى  1222059 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 23 ر.ب : 133 
هاتف رقم : 94872045

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأناقة العالية للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  للتجارة  العالية  االأناقة  �سركة 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى  1179573 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
�صلطنة عمان

�ش.ب : 23 ر.ب : 133 
هاتف رقم : 94872045

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
لل�صركة الهند�صية للطاقة املعدنية واآالت ومعدات امل�صانع �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركة 
اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلة لدى  الهند�سية للطاقة املعدنية واآالت ومعدات امل�سانع �ش.م.م 
، وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/9/6م  ، وفقا التفاق ال�سركاء  الـتجاري بالرقـم 1242664 
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 - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�صكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �صقة رقم : 310
�ش.ب : 575 ر.ب : 130 

تليفاك�ش رقم : 24475420
�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ح�صانة ب�صتان الطفل �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
ح�سانة ب�ستان الطفل �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1310905 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/8/16م ، 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 - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�صكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �صقة رقم : 310
�ش.ب : 575 ر.ب : 130 

تليفاك�ش رقم : 24475420
�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ريبال الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
ريبال الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1151263 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/8/19م ، 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 - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�صكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �صقة رقم : 310
�ش.ب : 575 ر.ب : 130 

تليفاك�ش رقم : 24475420
�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

-160-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمان لالأعمال املتميزة �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جمان لالأعمال املتميزة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1338603 ، وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/10/12م ، 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 �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول

�ش.ب : 70 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم : 26857087  

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحايب الرو�صة للتجارة - ت�صامنية

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سحايب الرو�سة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1118976 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
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 : 
والية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول

�ش.ب : 70 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم : 26857087  

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدلفني االأبي�ش للتجارة �ش.م.م

للتجارة  االأبي�ش  الدلفني  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1199027 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2020/11/15م ، 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 : 

والية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول
�ش.ب : 70 ر.ب : 319 

هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم : 26857087  
�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صول الكويت للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و
اأ�سول الكويت  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - 
 ، بالرقـم 1156563  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، واملقاوالت �ش.�ش.و  للتجارة 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/4م ، 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 - والية بو�صر

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العاملية للتقنية واالت�صاالت �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركة العاملية للتقنية 
واالت�ساالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1063889 ، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  ، وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/10/18م  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلوير - والية بو�صر

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفـي

مكتب العي�صري لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جارك اأ�ش بي ايه �ش.م.م

يعلن مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جارك اأ�ش بي ايه �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1012399 ، 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 العامرات - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 2675 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 99310539

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار احلكمة الذهبي للتجارة - ت�صامنية
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة  الذهبي  دار احلكمة  �سركة 
بالرقـم 1299207 ، 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 ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 556 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 22368462 - 97466002

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

مكتب دار احل�صابات لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة النماء الدولية لال�صتثمارات والتنمية �ش.م.م

الدولية  النماء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  احل�سابات  دار  مكتب  يعلن 
 ،  1082734 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  والتنمية  لال�ستثمارات 
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 : 

فلج القبائل - والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة
�ش.ب : 322 ر.ب : 339 
هاتف رقم : 99155978

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب االإتقان لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احتاد االأمل املتكاملة �ش.م.م

املتكاملة  االأمل  احتاد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االإتقان  مكتب  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1328304 ، 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 : 186 ر.ب : 611 
هاتف رقم : 92800280

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

مكتب الكون - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيمك للتجارة واخلدمات �ش.م.م
للتجارة  �سيمك  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنـه   - قانونيون  الكون - حما�سبون  يعلن مكتب 
وفــــقا   ،  1026219 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  واخلدمات 
حلكم املحكمة ال�سادر بتاريخ 2020/2/2م ، 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 : 
اخلو�ش ال�صاد�صة - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 99228511

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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فا�صل بن خمي�ش بن �صيف الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأ�صالة للم�صاريع واخلدمات �ش.م.م
للم�ساريع  االأ�سالة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الذهلي  �سيف  بن  خمي�ش  بن  فا�سل  يعلن 
وللم�سفي   ،1193974 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  واخلدمات 
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 : 
العذيبة ال�صمالية - والية بو�صر  - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 467  ر.ب : 315
هاتف رقم : 99859109

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

�صركة موري�صون م�صقط - حما�صبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صاريع االأملانية اخلليجية �ش.م.م
تعلن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة امل�ساريع 
 ،  1115340 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  اخلليجية  االأملانية 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/2/10م ، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
روي - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 2123 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 22060040 فاك�ش رقم : 22060043

ال�سركــــة للتقدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد  كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنـي 
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�سفية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــية
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املرام العاملية �ش.م.م

اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة املرام  تعلن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - 
وفقا التفاق   ،  1017192 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  العاملية 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/3م ، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
روي - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 2123 ر.ب : 112 
هاتف رقم : 22060040 فاك�ش رقم : 22060043

ال�سركــــة للتقدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد  كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنـي 
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�سفية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــية

مكتب البخيت لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع النيل اخلالد املتحدة للتجارة �ش.م.م
النيل اخلالد  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع  البخيت لتدقيق احل�سابات  يعلن مكتب 
املتحدة للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1224554 ، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/10/14م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
�صارع ال�صلطان قابو�ش - �صاللة الو�صطى - حمافظة ظفار

�ش.ب : 115 ر.ب : 217 
هاتف رقم : 97047100

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنمة ال�صناء للتجارة - ت�صامنية

يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنمة ال�سناء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1234084 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ،  ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  املوؤرخ 2020/11/5م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
�صارع ال�صلطان قابو�ش - �صاللة الو�صطى - حمافظة ظفار

�ش.ب : 115 ر.ب : 217 
هاتف رقم : 97047100

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العاديات للتنمية �ش.م.م

 ، �ش.م.م  للتنمية  العاديات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1293468 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
 ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/10/14م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
�صارع ال�صلطان قابو�ش - �صاللة الو�صطى - حمافظة ظفار

�ش.ب : 115 ر.ب : 217 
هاتف رقم : 97047100

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب املحا�صب املايل الدويل لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة ال�صفقة العادلة اجلديدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سفقة 
العادلة اجلديدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى  1092551 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
احلي التجاري -  روي - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 434 ر.ب : 320 
هاتف رقم : 99602645

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تقنية الت�صييد الراقي �ش.م.م

تقنية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الدويل  املايل  املحا�سب  مكتب  يعلن 
 ،  1222580 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  الراقي  الت�سييد 
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 : 

احلي التجاري -  روي - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 434 ر.ب : 320 
هاتف رقم : 99602645

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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خالد بن مراد بن اأحمد البلو�صي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صما لالإن�صاءات املحدودة �ش.م.م
يعلن خالد بن مراد بن اأحمد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سما لالإن�ساءات املحدودة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1219649 ، وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2018/3/14م ، 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 بركاء - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب : 2276 ر.ب : 130 
هاتف رقم : 91393708

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نفط ال�صمال �ش.م.م

 ، �ش.م.م  ال�سمال  نفط  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  اأحمد  بن  مراد  بن  خالد  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1219646 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
 ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2018/3/14م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب : 2170 ر.ب : 130 
هاتف رقم : 91393708

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

-170-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

حمد بن خمي�ش بن �صامل ال�صاعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روافد ال�صرقية للتجارة - ت�صامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روافد ال�سرقية للتجارة -  يعلن حمد بن خمي�ش بن �سامل ال�ساعدي 
وحـده  وللم�سفي   ،  4105494 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية 
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 : 350 ر.ب : 416 
هاتف رقم : 93348000

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

حممد بن عبداللـه بن خمي�ش الفورا
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو نهيان و�صريكه العاملية �ش.م.م

يعلن حممد بن عبداللـه بن خمي�ش  الفورا اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو نهيان و�سريكه العاملية 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1310395 ، 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 : 1082 ر.ب : 122 

هاتف رقم : 99550147
�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1367(

حممد بن علي بن حممود اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمز الوفاء العاملية �ش.م.م
العاملية  الوفاء  رمز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اللواتي  حممود  بن  علي  بن  حممد  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1310573 ، وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/10/29م ، 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 : 
حمافظة م�صقط

 �ش.ب : 1061 ر.ب : 114 
هاتف رقم : 99219784

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

حمد بن �صامل بن حميد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قلعة الدا�صر للتجارة - ت�صامنية
الدا�سر  قلعة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلجري  حميد  بن  �سامل  بن  حمد  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1024979 ، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ، 2018/3/26م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

 �ش.ب : 15 ر.ب : 421 
هاتف رقم : 92523105

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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علياء بنت حممد بن �صامل القا�صمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خمابز وحلويات العلياء �ش.م.م

وحلويات  خمابز  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  القا�سمية  �سامل  بن  حممد  بنت  علياء  تعلن 
وللم�سفية    ،  1219075 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  العلياء 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99336360

ال�سركــــة للتقدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد  كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنـي 
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�سفية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــية

م�صلم بن اأحمد بن �صعيد بن عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط الذالئل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن م�سلم بن اأحمد بن �سعيد بن عامر جيد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خط الذالئل للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم1062130، وللم�سفي وحـده 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99498764

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب امليزانية للتدقيق واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاوي ال�صفري للتجارة - ت�صامنية
ال�سفري  م�ساوي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�ست�سارات  للتدقيق  امليزانية  مكتب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1248746 ، 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 الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب : 754  ر.ب : 320 
هاتف رقم : 92114626  

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأوائل الوطنية لال�صتثمار �ش.م.م
يعلن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االأوائل الوطنية 
لال�ستثمار �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1115572 ، 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 الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب : 67  ر.ب : 512 
هاتف رقم : 92109905  

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزرقاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الزرقاء للتجارة 
، وللم�سفي  بالرقـم 8047731  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلة لدى  واملقاوالت �ش.م.م 
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 الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب : 67  ر.ب : 512 
هاتف رقم : 92109905  

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

علي بن بدر بن عي�صى الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة علي وحارث اأبناء بدر بن عي�صى الغافري - ت�صامنية

يعلن علي بن بدر بن عي�سى الغافري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي وحارث اأبناء بدر بن عي�سى 
الغافري - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3044955 ، 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 : 
هاتف رقم : 93585990

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب امل�ست�سار للتدقيق واال�ست�سارات املحا�سبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإوروبيا 92 �ش.م.م

 92 اإوروبيا  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املحا�سبية  واال�ست�سارات  للتدقيق  امل�ست�سار  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،  116795 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة الزرقاء للدعاية واالإعالن �ش.م.م

يعلـن مكتب امل�ست�سار للتدقيق واال�ست�سارات املحا�سبية ب�سفـتـــــه امل�سفـــي ل�سركــــة املا�ســــة 
بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــدى  ، وامل�سجلـة  الزرقـــاء للدعايــة واالإعالن �ش.م.م 

1266648 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللم�سة العالية لالأعمال التجارية �ش.م.م

يعلـن مكــتب امل�ست�ســار للتدقيق واال�ست�سارات املحا�سبية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اللم�سة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  التجاريــــة  لالأعمــــال  العاليــة 

1259219 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فتيل للياقة البدنية �ش.م.م

فتيل  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املحا�سبية  واال�ست�سارات  للتدقيق  امل�ست�سار  مكتب  يعلـن 
للياقة البدنية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1284885 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طرق اخلليج �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االقت�سادية  واال�ست�ســــارات  احل�سابـــات  لتدقيــق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 
ل�سركــــة طرق اخلليج �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1703978 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الكامل للتجارة �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 
ل�سركــــة اأ�سيل الكامل للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1065237 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط �سماء العا�سمة للمقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
خط �سماء العا�سمة للمقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1225447 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املـكــال الوطنية �ش.م.م

م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه   - قانونيون  حما�سبون   - للتدقيق  �ساه  مكتب  يعلـن 
املـكـــال الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1004054 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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مكتب مور�سـتيفنز 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة بحر عمان للمعادن واخلدمات املرتبطة �ش.م.م

يعلـن مكتب مور�سـتيفنز ب�سفته امل�سفي ل�سركــــة بحر عمان للمعادن واخلدمات املرتبطة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1123500  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

ال�سيد/ تيمور بن في�سل بن حممد اآل �سعيد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة اجلديدة للعناية الطبية �ش.م.م

احلياة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  �سعيد  اآل  حممد  بن  في�سل  بن  ال�سيد/تيمور  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  الطبيـــة  للعنايــــة  اجلديــــدة 

1101925 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالك الديرة للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مالك الديرة للتجارة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1007683  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

خمي�ش بن حممد بن �سليم ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحفاد اخلري للتجارة �ش.م.م

يعلـن خمي�ش بن حممد بن �سليم ال�سيابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأحفاد اخلري للتجارة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1056013  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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نور حممد بن عمر بن نور حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات احلجر االأخ�سر �ش.م.م

يعلـن نور حممد بن عمر بن نور حممد الزدجايل ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جموهرات 
احلجر االأخ�سر �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1487779 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

حممد بن ح�سن بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأوجام �ش.م.م

يعلـن حممد بن ح�سن بن عبداللـه البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة االأوجام �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1041052 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

عادل بن �سباع بن �سامل البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة �ساع للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �ساع  منارة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البادي  �سامل  بن  �سباع  بن  عادل  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1067715 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

عامر بن را�سد بن نا�سر الكعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سوامخ اأبو ظلماء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن عامر بن را�سد بن نا�سر الكعبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سوامخ اأبو ظلماء للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1116721 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلديدي املتحدة �ش.م.م

يعلـن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع احلديدي 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1674641 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإبراهيم بن حممد بن �سامل البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون اخلريف للتجارة - ت�سامنية

مـــزون اخلريــف  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البلو�سي  �سامل  بن  اإبراهيم بن حممد  يعلـن 
عـــن   ،  1152074 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ال�سقالة الوطنية للتجارة واملقاوالت -تو�سية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سقالة الوطنية للتجارة 
عـــن   ،  1145966 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب الرقابة العاملية احلديثة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة م�سقط �ش.م.م

يعلـن مكتب الرقابة العاملية احلديثة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــــه 
امل�سفــــي ل�سركــــة منارة م�سقط �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1688669 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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مكتب جمن الل تهاكـر و�سركاه
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل التفاعل �ش.م.م

 ، يعلـن مكتب جمن الل تهاكـر و�سركاه ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة عامل التفاعل �ش.م.م 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1186673 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سوى الذهبية لال�ستثمار �ش.م.م

الق�ســــوى  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  لتدقيــق ومراجعـــة احل�سابـــات  امليزان  يعلـن مكتب 
الذهبية لال�ستثمار �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1213995 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حمود بن مهنا البطا�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن مهنا  ل�سركــــة حمود  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املحروقي  �سعيد  بن  م�سلم  بن  عبداللـه  يعلـن 
البطا�ســـي و�سريكـــه للتجــــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1342118 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرتي ال�ساملة لالإلكرتونيات �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة امل�سرتي ال�ساملة 
لالإلكرتونيات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1095573 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبعة العذيبة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مطبعة العذيبة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1017256  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية للزجاج والرباويز �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الوطنية للزجاج 
والرباويز �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1087491 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فينو�ش لالإلكرتونيات �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة فينو�ش لالإلكرتونيات 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1236602  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

قا�سم بن حممد بن خمي�ش العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزيدي والعي�سائي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن قا�سم بن حممد بن خمي�ش العي�سائي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الزيدي والعي�سائي 
عـــن   ،  1114581 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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نا�سر بن علي بن ثابت العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأ�سوار �سور ل�سناعة االأختام واخلدمات - تو�سية

ل�سناعة  �سور  اأ�سوار  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العرميي  ثابت  بن  علي  بن  نا�سر  يعلـن 
االأختام واخلدمات - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1692526 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

هيثم بن �سعيد بن را�سد االأ�سخري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثري جمز الكربى - ت�سامنية
يعلـن هيثم بن �سعيد بن را�سد االأ�سخري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأثري جمز الكربى - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1300289 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

حممد بن �سيف بن جمعة الكعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التحدي املا�سية للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سيف بن جمعة الكعبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة التحدي املا�سية للتجارة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1036113  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

را�سد بن عبداللـه بن حممد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة االأيدي ال�ساخمة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن را�سد بن عبداللـه بن حممد احلامتي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة االأيدي ال�ساخمة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1279506 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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