
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1423(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بتعيـني �سفـري غيـر مقيـم.  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/74 

بتعيـني ع�سـوة فـي جملـ�س الدولـة.  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/75 

باملوافقـة علـى ان�سمـام �سلطنـة عمـان اإىل معاهدة  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/76 

ميـــدان  فــــي  الــدول  لأن�سطـــة  املنظمـــة  املبــــادئ 

اخلارجـــــي،  الف�ســـــاء  وا�ستخــــــدام  ا�ستك�ســـــاف 

مبا فـي ذلك القمر والأجرام ال�سماوية الأخرى. 

باملوافقـة علـى ان�سمـام �سلطنـة عمـان اإىل اتفاقية  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/77 

ت�سجيل الأج�سام املطلقة فـي الف�ساء اخلارجي. 

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلــى اتفاقيــة  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/78 

املالحــني  واإعــادة  الف�سائيـــني  املالحـــني  اإنقـــاذ 

الف�سائيـني ورد الأج�ســام املطلقــة اإلــى الفــ�ساء 

اخلارجي. 

باملوافقـة علـى ان�سمـام �سلطنـة عمـان اإىل اتفاقية  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/79 

امل�سوؤوليــة الدوليــة عــن الأ�ســرار التي حتدثها 

الأج�سام الف�سائية. 

بالت�سديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــــــم 2022/1 

املالية 2022م. 
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قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة      
      وزارة املاليــة

قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/192   �ســادر فـي 2021/12/20 بتعديـــل بعــــ�س اأحكــــام 

دليل ت�سنيف امليزانية العامة للدولة )امللحـق رقـم 1( 

املرفـــق بالالئحـــة التنفـيذيــة للقــانــون املالـي.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/209    �سادر فـي 2021/12/30 باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـة 

عمانيـة ملزمـة.

                                  الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2021/171   �ســادر فـــي 2021/12/27 باإن�ســاء الهيــئة العليا 

للرقابة ال�سرعية فـي الهيئة العامة ل�سوق املال 

واإ�سدار نظام العمل بها.

الهيئـــة العمانيـــة لالعتمـــاد االأكادميـــي 
و�سمـان جـودة التعليـم

قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/6   �ســــــادر فــــــي 2021/12/30 بتعديل بع�س اأحكام 

2017/4 ب�ساأن حتديد ر�سوم عملية  القرار رقم 

تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة والتظلــم 

مــن تقاريــر تدقيــق جــودة الربامــج التاأ�سي�سيــة 

العامــة.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 
                                           وزارة العـدل وال�سـوؤون القانونيـة

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2021/10/120 باملوافقة على حـــل �سركــة مدنيــة للمحامــاة. 

          وزارة العمـــــــل
اإعالن ب�ساأن طلب ت�سجيل نقـابـات عمالية.

                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

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

اإعـالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.



اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادي للتنمية والتطوير �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة للنفط والغاز �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع �سحار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكهف للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مازن الرحبي للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركائز املتكاملة للم�ساريع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بلبل اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنهمر �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكمال اجلديد للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اأبو هود للت�سويق �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربختي واملعمري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا الغيل املتميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني القابل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن بن علي بن �سليمان الرو�سدي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساط املا�سية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأدهم الرواحي للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد الناجح للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد جند للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن حمد بن نا�سر ال�ساعدي وولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة حرمول للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال النيد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة القور للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املري والفراجي للتجارة )�سركة منطقة حرة( �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإتقان الراقي احلديث للخدمات - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة ال�سعار الذهبي �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار املنطقة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املنطقة املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املنطقة احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنوار العربية املميزة للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار حفيت املميزة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيد للطاقة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سفوفة املتميزة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن علي بن حممد الربيكي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة بحر العرب - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعدن النادر �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احلرمني للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف الرو�سة احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإتقان املتقدم للخدمات - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت الأهلي الرائع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأحذية اخلليجية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن عبيد و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد الأندل�س للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية املتحدة للحفريات وامل�ساريع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة احلديثة لالإن�ساءات والتعمري �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط املعمورة للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهاب املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة حمالح لالألوان والت�ساميم - ت�سامنية.

اأ�س فـــي بيتــي لالأقم�ســـة )�سركـــة  اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع 

منطقة حرة( �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات التقنية للبنية التحتية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيز و�سامل للتجارة وال�ستثمار �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�ساهني الع�سرية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الرايبة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمري البحار الذهبية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س البالد �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع الفكر �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سعيد النعماين للم�ساريع العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلامية ال�سرقية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنوار الطاهرة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سوار املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اجلزيرة املا�سية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتبة دار املعارف �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيدل �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإتقان العربية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق الأ�سيل �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفندال �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب جعالن للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة ال�سرقية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار �سور الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الزيتون للهدايا �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حيفظ املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هال املتطورة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احتاد ال�سرق احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الأ�سالة العريق للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة لوى املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الزبادية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع اأبو النخيل للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهاج�س الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الأخ�سر لالأعمال الرائدة �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاأ�سي�س العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرتفع للم�ساريع املتميزة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان الكامل للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل ال�سحراء املميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة احلكمة املثالية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط الكامل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمات جديران للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طارق بن حممد بن ح�سن اجلابري و�سركاه 

للمقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا الإبداع للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروق املنري للتجارة واملقاولت - تو�سية 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البعد ال�سابع احلديث �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الإبداع للم�ساريع الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تغريدة �سنا�س للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء الورد للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رام�س جعبوب واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمور للت�سميم �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلود العاملية احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد للخدمات العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار املتحدة للحلول الهند�سية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البدائل املتميزة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح الدقم العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجع الربكة ال�سياحي �س.م.م.

رقم 
ال�سفحة
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمل لإدارة املوانئ �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متيمة الوطنية لالأعمال والتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنجر للتطوير ال�سياحي �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع النجد العمانية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساملة حللول الطاقة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروق خلدمات ال�ستثمار القاب�سة �س.م.ع.ع.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأر�س للنفط والغاز �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة احل�سارات للتجارة واملقاولت �س.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكارم الأندل�س التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد املي�سر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البريق املا�سي املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديوانية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�س لأنظمة املعلومات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سيم للطالء ال�سناعي واحلديد ال�سلب �س.م.م.

الكهربائيــــة  للمقــــاولت  الراجحـــي  ل�سركـــة  الت�سفـيـــة  اأعمــال  انتـهاء  عن  اإعالن 

وامليكانيكية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراجحي للتنمية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل املراأة املتجدد �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الليمون املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان لل�سناعات احلديدية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داوود الراجحي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية ال�ساملة لأنظمة الطاقة �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سيم لال�ستثمار والتطوير �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سن للمنتجات الإ�سمنتية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساروج اللوج�ستية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سيم لالأغذية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الختيار الأول لالأكرتونيات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي الداخلية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوركيدا ال�سفراء - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق قري الأخ�سر - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعود ال�سعدي و�سريكه للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد لالإن�ساء والتعمري �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الأ�سيل الذهبي للمقاولت �س.م.م.

للتجـــارة  اأبنــاء للبـــخ�س  واأميـن  ل�سركة طالل  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زحل للم�ساريع ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريــا�س ه�ســا�س للتجــارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خــط اجلبــال للتجارة �س.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/74

بتعيـني �سفـري غيـر مقيـم

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولــــى

يعني ال�سفـري نا�سر بن حممد بن خليفة البو�سعيدي �سفـرينا لدى جمهورية ال�سني ال�سعبية، 

�سفـريا لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى كل من: جمهورية كوريا الدميقراطية 

ال�سعبية، ومنغوليا.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

 

�سـدر فـي: 21 من جمادى �لأولى �سنـة 1443هـ

�ملـو�فــــق: 26 من ديـ�سمـبـــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/75

بتعيـني ع�سـوة فـي جملـ�س �لدولـة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون جمل�س عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2021/7،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/77 بتعيني اأع�ساء جمل�س الدولة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولــــى

تعني مها بنت �سليمان بن بركات اللمكية ع�سوة فـي جمل�س الدولة، بدل من لبنى بنت 

حممد بن �سمري اخلرو�سية.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

 

�سـدر فـي: 21 من جمادى �لأولى �سنـة 1443هـ

�ملـو�فــــق: 26 من ديـ�سمـبـــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/76

باملو�فقـة علـى �ن�سمـام �سلطنـة عمـان 
�إلى معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�سطة �لدول فـي ميد�ن ��ستك�ساف 

و��ستخد�م �لف�ساء �خلارجي، مبا فـي ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�سماوية �لأخرى

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى معاهدة املبادئ املنظمة لأن�سطة الدول فـي ميدان ا�ستك�ساف وا�ستخدام الف�ساء اخلارجي، 

مبا فـي ذلك القمر والأجرام ال�سماوية الأخرى املحررة بتاريخ 27 من يناير 1967م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولــــى

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل معاهدة املبادئ املنظمة لأن�سطة الدول فـي ميدان 

ا�ستك�ساف وا�ستخدام الف�ساء اخلارجي، مبا فـي ذلك القمر والأجرام ال�سماوية الأخرى، 

وفقا لل�سيغة املرفقة.

�ملــادة �لثانيـــة

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الن�سمام اإىل املعاهدة امل�سار اإليها، وفقا لأحكامها.

�ملــادة �لثالثـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 21 من جمادى �لأولى �سنـة 1443هـ
�ملـو�فــــق: 26 من ديـ�سمـبـــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-13-
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/77

باملو�فقـة علـى �ن�سمـام �سلطنـة عمـان 

�إلى �تفاقية ت�سجيل �لأج�سام �ملطلقة فـي �لف�ساء �خلارجي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلــى اتفاقيــة ت�سجيـــل الأج�ســـام املطلقــة فـــي الف�ســـاء اخلارجــي املحــررة فـــي نيويــورك 

بتاريخ 14 من يناير 1975م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولــــى

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية ت�سجيل الأج�سام املطلقة فـي الف�ساء اخلارجي، 

وفقا لل�سيغة املرفقة.

�ملــادة �لثانيـــة

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الن�سمام اإىل التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لأحكامها.

�ملــادة �لثالثـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 21 من جمادى �لأولى �سنـة 1443هـ
�ملـو�فــــق: 26 من ديـ�سمـبـــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/78

باملو�فقة على �ن�سمام �سلطنة عمان 

�إلــى �تفاقيــة �إنقـــاذ �ملالحـــني �لف�سائيـــــني 

و�إعادة �ملالحني �لف�سائيني ورد �لأج�سام �ملطلقة �إلى �لف�ساء �خلارجي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى اتفاقية اإنقاذ املالحني الف�سائيني واإعادة املالحني الف�سائيني ورد الأج�سام املطلقة 

اإىل الف�ساء اخلارجي املحررة بتاريخ 22 من اأبريل 1968م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولــــى

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية اإنقاذ املالحني الف�سائيني واإعادة املالحني 

الف�سائيني ورد الأج�سام املطلقة اإىل الف�ساء اخلارجي، وفقا لل�سيغة املرفقة.

�ملــادة �لثانيـــة

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الن�سمام اإىل التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لأحكامها.

�ملــادة �لثالثـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 21 من جمادى �لأولى �سنـة 1443هـ
�ملـو�فــــق: 26 من ديـ�سمـبـــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/79

باملو�فقـة علـى �ن�سمـام �سلطنـة عمـان 

�إلى �تفاقية �مل�سوؤولية �لدولية عن �لأ�سر�ر �لتي حتدثها �لأج�سام �لف�سائية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

املحررة  الف�سائية  الأج�سام  حتدثها  التي  الأ�سرار  عن  الدولية  امل�سوؤولية  اتفاقية  وعلى 

بتاريخ 29 من مار�س 1972م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولــــى

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية امل�سوؤولية الدولية عن الأ�سرار التي حتدثها 

الأج�سام الف�سائية، وفقا لل�سيغة املرفقة.

�ملــادة �لثانيـــة

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الن�سمام اإىل التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لأحكامها.

�ملــادة �لثالثـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 21 من جمادى �لأولى �سنـة 1443هـ
�ملـو�فــــق: 26 من ديـ�سمـبـــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2022/1

بالت�سديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة املالية 2022م

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة, 

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 98/47،

وبعد العر�س على مجل�س عمان,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق على امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2022م ح�سـب اجلداول املرفقـة.

املــادة الثانيــــة 

العامة  العتبارية  الأ�سخا�س  من  وغيرهـــا  للدولـــة,  الإداري  الجهاز  وحدات  جميع  على 

تنفيذ اأحكام هذا املر�سوم, كل في حدود اخت�سا�سه.

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية, ويعمـل بـه من الأول من ينايـــر 2022م .

�سـدر فـي: 27 من جمادى الأولى �سنــة 1443هـ
املـوافــــق:   1  من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2022م

  هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 اأول : الإيرادات :
490 4    )1(  اإيرادات النفط

750 2    )2(  اإيرادات الغـــــــــــــاز   

160 3    )3( اإيــرادات جاريــــــــة                                                جــدول رقـــم )2(

170     )4(  اإيرادات راأ�س ماليــة                                           جــدول رقـــم )3(

10     )5( ا�سرتدادات راأ�س ماليـة                                       جــدول رقـــم )3(

580 10    اإجمـــالـــي الإيرادات 

 ثانيا : الإنفــاق العـــام :
امل�صروفــات اجلاريـــة :

965 2    )6(  م�سروفات الدفـاع والأمن   

300 4    )7(  م�سروفــــات الـوزارات املدنيــة                            جــدول رقـــم )4(

600 1    )8(  م�سروفات اإنتاج ونقل و�سراء الغاز

294 1    )9(  خدمة الدين العام   

159 10      جملة امل�صروفات اجلارية

 امل�صروفـــات ال�صتثماريــــة :
)10(  امل�سروفات الإمنائية للوزارات املدنية

  

   900

900  جملة امل�صروفات ال�صتثمارية 

جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�صنــة املاليـــة 2022م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 امل�صاهمــات ونفقــات اأخــرى :

  30   )11( دعم فوائد القرو�س التنموية والإ�سكانية  

  10   )12( م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية واإقليمية ودولية   

  500   )13( دعم قطاع الكهرباء

  75   )14( دعم قطاع املياه

  80   )15( دعــم قطــاع النقل

  86   )16( دعم قطاع ال�سرف ال�سحي

  55   )17( دعم قطاع النفايات

  35   )18( دعم املنتجات النفطية

  200   )19( خم�س�س �سداد ديون

071 1    جملـة امل�صاهمـات والنفقـات الأخـرى
130 12      اإجمايل الإنفــاق العــام  

)550 1(                ثالثا : العجـــز ) اأول - ثانيا ( 
 رابعا : و�صائــل التمويـــل :

)20( �سافـي القرتا�س  اخلارجي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

    2 783

 )2 478(

     305

)21( �سافـي القرتا�س املحلي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

    1 079

 )234(

     845

)22( متويل من الحتياطيات
400

550 1    جملــة و�صائــل التمويــل

تابع جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�صنــة املاليـــة 2022م

)مليون ريال عماين(
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الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

7     الأمانة العامة ملجل�س الوزراء102

5     مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء153

858 15    وزارة املاليـــة 105

534 8    وزارة اخلارجيــة106

600 20    وزارة الداخليــة107

433 23    وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار109

945 36    وزارة الطاقة واملعادن110

665 11    وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه111

591     وزارة العـــدل وال�سوؤون القانونية112

615 50    وزارة ال�سحـــــة113

560 7    وزارة الرتبية والتعليم 114

055 2    وزارة التنمية الجتماعية 115

410 17    وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات117

255 56    وزارة الإ�سكـــــان والتخطيط العمراين119

1     الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية122

جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة 

والأ�صخـــا�ص العتباريـــة العامـــة الأخــــرى لل�صنــــة املاليـــــة 2022م

)األف ريال عماين(
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الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

220 6    مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار123

650 57    حمافظة م�سقط124

051 1    الأمانة العامة ملجلــــ�س املناق�ســـات127

2     جملـ�س ال�ســورى130

605 5    جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي137

55     وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(140

000 155    هيئة تنظيم الت�سالت14222

221 1    وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب150

59     معهد الإدارة العامة 152

115 1    وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار155

20     وزارة القت�ساد157

377     وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية159

2     جمل�س الدولة160

15     جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة161

261 12    الدعاء العام162

965 6    وزارة الرتاث وال�سياحة167

645     املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية169

10     هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية177

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة 

والأ�صخـــا�ص العتباريـــة العامـــة الأخــــرى لل�صنــــة املاليـــــة 2022م

)األف ريال عماين(
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الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

866 2    هيئة البيئة 178

202     هيئة حماية امل�ستهلك183

755 5    وزارة الإعــالم184

504     الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم185

395 5    الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة186

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 192

740 14    )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

268 77    هيئة الطريان املدين194

216     حمكمة الق�ساء الإداري195

450     هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة196

130     املتحف الوطني199

200     وزارة الدفاع204

450 523    �سرطة عمان ال�سلطانية206

290 000 1   جهاز ال�سرائب809

900 1    مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم810

68   مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج وبحوث اأمرا�س ال�سرطان812

27     املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات814

882     جامعة التقنية والعلوم التطبيقية815

475 200    وزارة العمل816

000 800    جهاز ال�ستثمار العماين 817

375 25    احتياطي خم�س�س190

000 160 3   الإجمالــــــــي العـــــــــام

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة 

والأ�سخـــا�ص العتباريـــة العامـــة الأخــــرى لل�سنــــة املاليـــــة 2022م
)األف ريال عماين(

-43-



اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10200

)1( قطاع اخلدمات العامة :

7          الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5          مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

858 15         وزارة املاليــــــة 10500

534 8         وزارة اخلارجيـــــة10600

1          الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية12200

051 1         الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات12700

2          جملـ�س ال�ســـورى13000

55          وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14400

2          جملــ�س الدولـــة16000

15          جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

10          هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

202          هيئة حماية امل�ستهلك18300

290 000  1       جهـاز ال�سرائب80900

032 026  1       جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

20400

)2( قطــاع الدفــاع :

200   وزارة الدفــــــاع

200   جملــة قطـاع الدفـاع

جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخرى لل�صنـة املاليـة 2022م
)األف ريال عماين(
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الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10700

)3( قطـاع الأمـن والنظـام العـام :
000 1         وزارة الداخليـة

591          وزارة العـــدل وال�سوؤون القانونية11200

6          حمافظة م�سقط12401

261 12         الدعاء العــام16200

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

740 14         )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

216          حمكمة الق�ساء الإداري19500

450 523         �سرطــة عمـان ال�سلطانيـة20600

264 552         جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

11300

)4( قطـــاع التعليــــم :
وزارة ال�سحـــة

000 2         )كلية عمان للعلوم ال�سحية(

560 7         وزارة الرتبية والتعليم11400

605 5         جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700

59          معهد الإدارة العامة15200

115 1         وزارة التعليـم العايل والبحث العلمي والبتكار15500

645          املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

504          الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم18500

882          جامعة التقنية والعلوم التطبيقية81500

370 18         جملــة قطــاع التعليــم

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخـرى لل�صنة املالية 2022م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11300

)5( قطاع ال�صحة :
615 48         وزارة ال�سحـــة

مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج وبحوث  81200

68          اأمرا�س ال�سرطان

683 48         جملـة قطـاع ال�صحـة

11500

)6( قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية :
055 2         وزارة التنمية الجتماعية 

475 200         وزارة العمل81600

530 202         جملة قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية

12402

)7( قطاع الإ�صكــان :
حمافظة م�سقط )بلدية م�سقط(

         57 644

من 10705 

اإىل 10712

600 19         وزارة الداخلية )قطاع البلديات(

255 56         وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين119

من 12301

 اإىل 12306
220          مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

000 6         مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار )بلدية ظفار(12307

866 2         هيئة البيئة 17800

900 1         مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم 81000

485 144         جملــة قطــاع الإ�صكــان

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخـرى لل�صنة املالية 2022م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

18400

)8( قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية :

755 5         وزارة الإعــــــــالم

221 1وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب15000

377                    وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900

130          املتحــف الوطنـــي19900

483 7         جملـة قطـاع الثقافـة وال�صـوؤون الدينيـة

11000

)9( قطاع الطاقة واملعادن :

945 36         وزارة الطاقة واملعادن

945 36         جملـة قطـاع الطاقـة والوقـود

11100

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية :

665 11         وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

665 11         جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية 

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخـرى لل�صنة املاليـة 2022م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11700

)11( قطاع النقل والت�صالت :   

410 17                  وزارة النقـــل والت�سالت وتقنية املعلومات

000 155         هيئة تنظيم الت�سالت14222

268 77         هيئة الطريان املدين19400

678 249         جملـة قطـاع النقـل والت�صـالت

10900

)12( �صوؤون اقت�صادية اأخرى :

433 23         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

20          وزارة القت�ساد15700

965 6         وزارة الرتاث وال�سياحة16700

395 5         الهيئة العامة للمناطق القت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة18600

450          هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

27          املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات81400

000 800         جهاز ال�ستثمار العماين81700

290 836         جملـة �صـوؤون اقت�صاديـة اأخـرى

375 25         احتياطي خم�ص�ص19000

000 160  3       الإجـمـــــالـــــي العــــــــــام

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخرى لل�صنـة املاليـة 2022م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم احل�صاب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�صلبند

211011

اأ - اإيرادات ال�صرائب والر�صوم :

000 465    �سريبة الدخل )على ال�سركات واملوؤ�س�سات(

000 450    �سريبة القيمة امل�سافة111051

000 85    ال�سريبة النتقائية111051

000 200    ر�سـوم الرتخي�س با�ستقدام العمال غري العمانيني 111031

000 40    ر�سوم البلدية على الإيجارات111041

000 50    ر�سـوم املعامالت العقاريـــة 411041

000 20    رخ�س ممار�سة الأعمال التجارية511051

000 65    رخـ�س و�سائــــل النقـــــــل521051

000 15    ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى531051

000 32    ر�ســوم امتياز مرافق541051

500 26    ر�سوم حملية خمتلفة551051

000 50    ر�سوم تراخي�س خدمات الت�سالت561051

200     ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة621051

000 260    �سريبة جمركيــــــة111061

700 758 1   جملة اإيرادات ال�صرائب والر�صوم

161081

ب - اإيرادات غري  �صريبية :

000 60    اإيرادات املطــــارات

900     اإيرادات املوانــــئ171081

جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�صنــة املاليـــة 2022م )ح�صــب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

000 80    اإيرادات خدمات مرفق االت�صاالت181081

000 25    فائ�ض الهيئات العامة211081

000 15    اإيرادات تاأجري عقارات حكومية311081

000 800    اأربـاح اال�صتثمارات فـي االأ�صهم وح�ص�ض راأ�ض املال411081

000 10    فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة421081

000 65    ر�صــوم الهجرة واجلــوازات111091

000 70    ر�صوم واأتعاب اإداريـة خمتلفـة121091

000 100    تعوي�صات وغرامات وجزاءات111101

000 15    اإيرادات تعديـــــن111121

100     مبيعات مواد غذائيــة211121

500     اإيرادات زراعية خمتلفة221121

800     اأتاوات �صيد االأ�صماك231121

000 45    اإيرادات طبيــــــة241121

625 77    اإيرادات متنوعـة 261121

000 11    اإيرادات نفطية اأخرى 121001

925 375 1   جملــة الإيــرادات غيــر ال�سريبيــة

375 25    ج - احتياطي خم�س�ص )اإيراد غري موزع(

000 160 3   الإجمالـــــــــي ) اأ + ب + ج(

تابع جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنــة املاليـــة 2022م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

105

اإيرادات راأ�ص مالية :

قطـــاع اخلدمـــات العامــة :

000 147    وزارة املاليــــــــــة   

000 147    جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

10707

119

قطـــاع الإ�صكــان :

وزارة الداخلية )حمافظة �سمال الباطنة(

وزارة الإ�سكـــــــان والتخطيط العمراين

500

    22 500

000 23    جملـــة قطـــاع الإ�صكــــان

000 170    اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�ص مالية

105

ا�صرتدادات راأ�ص مالية :

الأخـــرى :

000 10وزارة املاليــــــة / متويـــل موؤ�س�ســـات 

000 10    جملــة قطـــاع الأخـــرى

000 10    اإجمايل تقديرات ال�صرتدادات الراأ�ص مالية

جــدول رقـــم )3(

تقديرات الإيرادات الراأ�ص مالية وال�صرتدادات الراأ�ص ماليةح�صب التخ�ص�صات الوظيفية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليـة 2022م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم احل�صاب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�صلبند

11

11

11

213

215

217

1

1

1

اإيرادات راأ�ص مالية :

اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

اإيرادات بيع اأرا�س حكومية

اإيرادات اأخرى

       2 000

   15 000

           153 000

000 170    اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�ص مالية

114301

ا�صرتدادات راأ�ص مالية :

ا�سرتدادات قرو�س من هيئات وموؤ�س�سات عامة 

000 10    وغريها

000 10    اإجمايل تقديرات ال�صرتدادات الراأ�ص مالية

جــدول رقـــم )1/3(
تقديــرات الإيــرادات الــراأ�ص ماليـــة 

وال�صرتدادات الراأ�ص مالية لل�صنــة املاليـــة 2022م )ح�صــب البنــود(
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

114 87 243  871 86 ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــي 101

164 251 858  306 250 �ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــي166

171 3 6  165 3 الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء102

426 1 -426 1 مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء153

284 17 271  013 17 وزارة املاليــــــــة 105

442 58 328  114 58 وزارة اخلارجيــــــة106

561 114 528  033 114 وزارة الداخليــــــــة107

240 16 68  172 16 وزارة التجــارة وال�سناعـــة وترويج ال�ستثمار109

750 6 1  749 6 وزارة الطاقة واملعادن110

810 53 244  566 53 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه111

820 6 253  567 6 وزارة العـــــدل وال�سوؤون القانونية112

298 701 361 1 937 699 وزارة ال�سحــــــــة113

689 237 9171 1 772 235 1وزارة الرتبيـة والتعليــم114

667 145 143  524 145 وزارة التنمية الجتماعيـة115

جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخـرى لل�صنـة املاليــة ٢٠٢٢م 

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

020 25 79  941 24 وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات117

476 33 -476 33 وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين119

405  -405  الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية122

209 66 226  983 65 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار123

298 69 570  728 68 حمافظة م�سقط124

223 2 10  213 2 الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات127

323 6 4  319 6 جمل�س ال�سورى 130

720 192 124 1 596 191 جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي137

244 16 189  055 16 وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(140

828 13 -828 13 موازنات الفائ�س والدعم142

783 29 12  771 29 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب150

938  -938  معهــــــد الإدارة العامــــة152

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنـة املالية ٢٠٢٢م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

233 47 118  115 47 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار155

159 338 -159 338 امل�ساهمة فـي معا�سات موظفي احلكومة العمانيني156

055 4 -055 4 وزارة القت�ساد157

343 82 248  095 82 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية159

727 6 18  709 6 جمل�س الدولة160

807 16 -807 16 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة161

423 18 10  413 18 الدعاء العام162

193 18 19  174 18 وزارة الرتاث وال�سياحة167

732 6 152  580 6 املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية169

428 4 47  381 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية177

075 13 9  066 13 هيئة البيئة178

706 12 14  692 12 هيئة حماية امل�ستهلك183

221 54 75  146 54 وزارة الإعالم184

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي185

981  5  976  و�سمان جودة التعليم

الهيئة العامة للمناطق القت�سادية 186

114 9 110  004 9 اخلا�سة واملناطق احلرة

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليـة ٢٠٢٢م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 192

399 46 65  334 46 )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

628 19 10  618 19 هيئة الطريان املدين194

560 3 11  549 3 حمكمة الق�ساء الإداري195

056 15 155  901 14 هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة196

570 1 -570 1 املتحف الوطني199

332 7 912  420 6 جهاز ال�سرائب809

546 6 -546 6 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم810

مركز ال�سلطان قابو�س  املتكامل لعالج 812

258 42 358 1 900 40 وبحوث اأمرا�س ال�سرطان

012 3 48  964 2 وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 8132040

759 3 -759 3 املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات814

254 131 297  957 130 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية815

900 40 80  820 40 وزارة العمل816

6٢6 187 -6٢6 187 احتياطــــي خم�صــــــــــ�س19٠

٠٠٠ 3٠٠ 1964 1٢ 8٠4 ٢87 4الإجمالـــــــي العـــــــام

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليـة ٢٠٢٢م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10100

)1( قطاع اخلدمات العامة :

864 86 242  622 86 ديوان البالط ال�سلطاين 

228 235 806  422 234 �سوؤون البالط ال�سلطاين16600

171 3 6  165 3 الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

426 1 -426 1 مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�سوؤون جملـــ�س الوزراء15300

284 17 271  013 17 وزارة املاليـــــــــــــة 10500

323 58 326  997 57 وزارة اخلارجيـــــة10600

405  -405  الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية12200

223 2 10  213 2 الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات12700

323 6 4  319 6 جمل�س ال�سورى 13000

244 16 189  055 16 وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

727 6 18  709 6 جمل�س الدولة16000

807 16 -807 16 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

428 4 47  381 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

706 12 14  692 12 هيئة حماية امل�ستهلك18300

332 7 912  420 6 جهاز ال�سرائب80900

491 475 845 ٢ 646 47٢ جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املالية ٢٠٢٢م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10700

)٢( قطاع الأمن والنظام العام :

929 42 461  468 42 وزارة الداخلية

820 6 253  567 6 وزارة العـــدل وال�سوؤون القانونية11200

969 3 27  942 3 حمافظة م�سقط12400

423 18 10  413 18 الدعـــــــاء العــــام16200

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

399 46 65  334 46 ) املحاكم والأمانة العامة للمجل�س (

560 3 11  549 3 حمكمة الق�ساء الإداري19500

1٠٠ 1٢٢ 8٢7  ٢73 1٢1 جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

10600

)3( قطـــاع التعليـــــم :

119  2  117  وزارة اخلارجية )املعهد الدبلوما�سي(

وزارة ال�سحـة 11300

861 17 35  826 17 )كلية عمان للعلوم ال�سحية(

551 235 9171 1 634 233 1وزارة الرتبية والتعليم11400

720 192 124 1 596 191 جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفـى اجلامعي13700

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليـة ٢٠٢٢م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

938  -938  معهد الإدارة العامــة15200

233 47 118  115 47 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار15500

732 6 152  580 6 املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

981  5  976  و�سمان جودة التعليم

254 131 297  957 130 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية81500

389 633 65٠1 3 739 6٢9 1جملــة قطـــاع التعليــم

11300

)4( قطـــاع ال�صحـــة :

437 683 326 1 111 682 وزارة ال�سحــــــة

مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج 81200

258 42 358 1 900 40 وبحوث اأمرا�س ال�سرطان

695 7٢5 684 ٢ ٠11 7٢3 جملــة قطــاع ال�صحــة

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليـة ٢٠٢٢م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11500

)5( قطاع ال�صمان والرعاية االجتماعية :

667 145 143  524 145 وزارة التنمية االجتماعية

545 13 -545 13 م�ؤ�س�ســـــات اأخــــــرى14214

ح�شة احلكومة فـي معا�شات موظفـي 15600

159 338 -159 338 احلكومة العمانيني

900 40 80  820 40 وزارة العمل81600

271 538 223  048 538 جملة قطاع ال�صمان والرعاية االجتماعية

10100

10111

 )6( قطـــاع االإ�صكان :
   ديوان البالط ال�شلطاين :

-  مكتــــــب جاللـــــــة ال�شلطــــــان      

250  2491  لل�شـــــوؤون البيئيـــــــة

329 65 543  786 64 حمافظة م�شقط )بلدية م�شقط(12402

من 10705

اإىل 10712

632 71 67  565 71 وزارة الداخلية )قطاع البلديات(

476 33 -476 33     وزارة الإ�شكــــان والتخطيط العمراين119

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز االإداري للدولة واالأ�صخا�س االعتبارية العامة االأخـرى لل�صنة املاليـة 2022م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

من 12301  

اإىل 12306

  و 12308

868 37 193  675 37 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 12307

341 28 33  308 28 ) بلديـــــة ظفـــــــــار (

075 13 9  066 13 هيئة البيئة17800

546 6 -546 6 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم 81000

517 ٢56 846  671 ٢55جملـــة قطـــاع الإ�صكــــان

16604

)7( قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية :
936 15 52  884 15 �سوؤون البالط ال�سلطاين

221 54 75  146 54 وزارة الإعالم18400

وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــــم 11403

138 2 -138 2 ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (

783 29 12  771 29 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب15000

343 82 248  095 82 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15901

570 1 -570 1 املتحف الوطني19900

991 185 387  6٠4 185 جملة قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليـة ٢٠٢٢م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11000

)8( قطاع الطاقة واملعادن :

750 6 1  749 6 وزارة الطاقة واملعادن

75٠ 6 1  749 6 جملة قطاع الطاقة والوقود

11100

)9( قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية :

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية 

810 53 244  566 53 وموارد املياه

283  -283  �سندوق التنمية الزراعية14227

٠93 54 ٢44  849 53 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية

11700

)1٠( قطاع النقل والت�صالت :

020 25 79  941 24 وزارة النقـــل والت�سالت وتقنية املعلومات

628 19 10  618 19 هيئة الطريان املدين19400

648 44 89  559 44 جملـة قطـاع النقـل والت�صـالت

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنـة املالية ٢٠٢٢م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10900

)11( �صوؤون اقت�صادية اأخرى :
240 16 68  172 16 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

055 4 -055 4 وزارة القت�ساد15700

193 18 19  174 18 وزارة الرتاث وال�سياحة16700

الهيئة العامة للمناطق القت�سادية 18600

114 9 110  004 9 اخلا�سة واملناطق احلرة

هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية 19600

056 15 155  901 14 واملتو�سطة

012 3 48  964 2 وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 813002040

759 3 -759 3 املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات81400

4٢9 69 4٠٠  ٠٢9 69 جملـة �صـوؤون اقت�صاديـة اأخـرى

6٢6 187 6٢6 187 احتياطـــي خم�صـــ�س19٠٠٠

٠٠٠ 3٠٠ 1964 1٢ 8٠4 ٢87 4الإجمالـــــي العــــــام

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنـة املاليـة ٢٠٢٢م
)األف ريال عماين(
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

وزارة املاليــة

قــــرار وزاري

 رقــــم 2021/192

بتعديل بع�ض اأحكام دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة

)امللحـق رقـم 1( املرفـــق بالالئحـــة التنفـيذيــة للقــانــون املالـــي

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

واإىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على دليل ت�سنيف امليزانية العامة للدولة )امللحق رقم 1( املرفق 

بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل امل�سار اإليها.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي : 15/ 5 / 1443هـ 
املوافـــــق : 20/ 12 /2021م

�صلطان بن �صامل بن �صعيد احلب�صي 
                                                                                          وزيــــــــــــــــــــر املاليــــــــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

تعديل على بع�ض اأحكام دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة

 )امللحــق رقــم 1( املرفــق بالالئحــة التنفيذيــة للقانـــون املالــي 

املــادة ) 1 (

ي�ساف اإىل الف�سل رقم )101( )م�سروفات خدمية و�سلعية( من الباب الثاين )امل�سروفات( 

من دليل ت�سنيف امليزانية العامــة للدولـــة )امللحـــق رقـــم 1( املرفــق بالالئحة التنفيذية 

للقانون املايل امل�سار اإليها، بند جديد برقم )36( بعنوان )م�سروفات تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت(، وذلك على النحو الآتي:

رقم احل�صاب
دليل احل�صابا�صم احل�صاب بابف�صلبندمادة

00361012

م�سروفات 

تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت

01361012

�سيانة اأجهزة 

احلا�سب الآيل 

والأجهزة الطرفية

يخ�س�ض ملا يدفع  كتكاليف �سيانة 

احلا�سب الآيل )املكتبي، واملحمول، 

واللوحي( والأجهزة الطرفية 

كـــ )الفاأرة، والطابعة، واملا�سح 

ال�سوئي، ولوحة املفاتيح اخلارجية،

 وحمرك الأقرا�ض ال�سلبة 

اخلارجية، وجهاز عر�ض الكمبيوتر، 

والقر�ض ال�سلب اخلارجي(

02361012

�سيانة معدات 

تقنية املعلومات 

والأجهزة الأخرى

يخ�س�ض ملا يدفع كتكاليف �سيانة 

معدات تقنية املعلومات مثل 

)امل�ست�سعرات، واخلوادم(، با�ستثناء 

)احلا�سب الآيل، والأجهزة الطرفية(
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رقم احل�صاب
دليل احل�صابا�صم احل�صاب بابف�صلبندمادة

03361012
خدمات

 الت�سالت والربيد

يخ�س�ض ملا يدفع كتكاليف

 عن خدمات الت�سالت 

والربيد ب�سفة عامة )كالإيجارات، 

وتكاليف الإر�سال وال�ستقبال(

04361012

تكاليف الربط 

وا�ستئجار خطوط 

البيانات و�سبكة 

املعلومات الدولية

يخ�س�ض ملا يدفع كتكاليف للربط 

بخطوط البيانات: كخطوط 

)MPLS(، و�سبكة املعلومات الدولية 

)الإنرتنت( بحيث ي�سمل الربط بها 

ال�ستئجار اأو مبد خطوط البيانات

 اأو ال�سبكة الال�سلكية اأو الأقمار 

ال�سناعية اأو الرتددات الراديوية

05361012
�سيانة معدات 

واأجهزة الت�سالت

يخ�س�ض للمبالغ التي تدفع للغري 

ل�سيانة معدات واأجهزة الت�سالت

06361012

ال�ست�سارات املتعلقة 

بتقنية املعلومات 

والت�سالت

يخ�س�ض للمبالغ التي تدفع للغري 

مقابل احل�سول على ال�ست�سارات 

املتعلقة بتقنية املعلومات 

والت�سالت

07361012

خدمات الدعم 

التقني لالأنظمة 

والربامج

يخ�س�ض للمبالغ التي تدفع 

للغري مقابل احل�سول على الدعم 

التقني لالأنظمة والربامج التي 

ت�ستخدمها اجلهة

08361012

خدمات الدعم 

الفني للبنى 

الأ�سا�سية

يخ�س�ض للمبالغ التي تدفع للغري 

مقابل احل�سول على خدمات الدعم 

الفني للبنى الأ�سا�سية والتي ت�سمل 

)الأجهزة، الأنظمة، ال�سبكات(
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رقم احل�صاب
دليل احل�صابا�صم احل�صاب بابف�صلبندمادة

09361012
اإدارة وت�سغيل 

الأنظمة وال�سبكات

يخ�س�ض للمبالغ التي تدفع للغري 

مقابل احل�سول على خدمة اإدارة 

وت�سغيل الأنظمة وال�سبكات

10361012

اإدارة م�ساريع 

تقنية املعلومات 

والت�سالت

يخ�س�ض للمبالغ التي تدفع

 للغري مقابل احل�سول 

على خدمة اإدارة م�ساريع تقنية 

املعلومات والت�سالت

11361012

خدمات 

ال�ست�سافة 

واحلو�سبة ال�سحابية

يخ�س�ض للمبالغ التي تدفع للغري 

مقابل احل�سول على خدمات 

ال�ست�سافة فـي مراكز البيانات، 

واحلو�سبة ال�سحابية وت�سمل 

البنى الأ�سا�سية كتوفري اخلوادم 

الفرتا�سية واإدارتها، واملن�سات 

كاملوقع الإلكرتوين، والتطبيقات 

كالربيد الإلكرتوين 

واأنظمة املوارد الب�سرية

12361012

اقتناء وجتديد 

الرخ�ض وتثبيت 

الربجميات 

اجلاهزة

يخ�س�ض للمبالغ التي تدفع 

للغري مقابل اقتناء اأو جتديد 

الرخ�ض الإلكرتونية مثل برامج 

املايكرو�سوفت )Microsoft( وحزمة 

اأدوبي )Adobe(، والربجميات 

اجلاهزة مثل اأنظمة اإدارة املوارد 

الب�سرية واملرا�سالت الإلكرتونية 
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املــادة ) 2 (

)امل�صروفات(  الثاين  الباب  الثابتة( من  الأ�صول  )اقتناء  الف�صل رقم )204(  اإىل  ي�صاف 

التنفيذية  بالالئحة  املرفق   )1 رقم  )امللحق  للدولة  العامة  امليزانية  ت�صنيف  دليل  من 

للقانون املايل امل�صار اإليها، بند جديد برقم )35( بعنوان )م�صروفات تكنولوجيا املعلومات 

والت�صالت(، وذلك على النحو الآتي:

رقم احل�ساب
دليل احل�سابا�سم احل�ساب بابف�سلبندمادة

00352042

امل�صروفات  الراأ�صمالية 

لتكنولوجيا املعلومات 

والت�صالت

01352042

اقتناء وتركيب 

اأجهزة احلا�صب الآيل 

والأجهزة الطرفية

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف 

للح�صول على اأجهزة احلا�صب 

الآيل )املكتبي، املحمول، اللوحي( 

والأجهزة الطرفية املت�صلة 

باحلا�صب الآيل )الفاأرة، الطابعات، 

املا�صح ال�صوئي، لوحة املفاتيح 

اخلارجية، حمرك الأقرا�ص 

ال�صلبة اخلارجية، جهاز عر�ص 

الكمبيوتر، القر�ص ال�صلب 

اخلارجي(

02352042

اقتناء وتركيب 

معدات تقنية 

املعلومات والأجهزة 

الأخرى

يخ�ص�ص ملا يدفع كتكاليف 

للح�صول على اأجهزة ومعدات 

تقنية املعلومات والأجهزة الأخرى 

مثل: )امل�صت�صعرات، اخلوادم(          

با�صتثناء )احلا�صب الآيل، 

والأجهزة الطرفية(
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رقم احل�صاب
دليل احل�صابا�صم احل�صاب بابف�صلبندمادة

03352042

اقتناء وتركيب 

معدات واأجهزة 

الت�سالت

يخ�س�ض ملا يدفع كتكاليف 

للح�سول على معدات واأجهزة  

الت�سالت مثل )الهواتف النقالة 

والثابتة، املودم، موزع �سبكة 

الإنرتنت، الألياف الب�سرية، 

كابالت ال�سبكات، ومعدات الف�ساء 

مثل التلي�سكوب، م�ستقبالت 

)اأطباق( البث ومعدات 

الت�سالت الأخرى(

04352042
تطوير وحت�سني 

احللول والتطبيقات

يخ�س�ض للمبالغ التي تدفع للغري 

مقابل تطوير احللول والتطبيقات 

الإلكرتونية با�ستثناء الرخ�ض 

والربجميات اجلاهزة

املــادة ) 3 (

تلغى احل�سابات الآتية من الف�سل )101( )م�سروفــات خدمــية و�سلعيــة( من الباب الثاين 

)امل�سروفــات( من دليل ت�سنيف امليزانية العامة للدولة )امللحـــق رقـــم 1( املرفق بالالئحة 

التنفيذية للقانون املايل امل�سار اإليها:

التفا�صيــلرقم احل�صابم

لوازم واإمدادات احلا�سب الآيل121013109

خدمات الربيد والت�سالت221013401

تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�سبكة املعلومات الدولية321013404

تكاليف خدمات الأقمار ال�سناعية والرتددات الراديوية421013405

�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل521013308
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

رقــم 2021/209

باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة

 ��صتناد� �إىل �ملر�صوم �ل�صلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�صمى وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة �إىل 

وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة وترويج �ال�صتثمار وحتديد �خت�صا�صاتها و�عتماد هيكلها �لتنظيمي،

و�إىل �لقر�ر �لوز�ري رقم 2016/265 باعتبار مو��صفة قيا�صية عمانية ملزمة،

وبناء على ما تقت�صيه �مل�صلحة �لعامـة.

تـــقـــرر
املــادة االأولــــى

OS( �خلا�صة بالد�صد��صة �لعمانية،  تعترب �ملو��صفة �لقيا�صية �لعمانية رقم )1639/2021 

مو��صفة قيا�صية عمانية ملزمة.

املــادة الثانيــــة
تفر�ض غر�مة �إد�رية ال تتجاوز )1000( �ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذ� 

�لقر�ر، وت�صاعف �لغر�مة فـي حال تكر�ر �ملخالفة.

املــادة الثالثــــة
يلغـــى �لقـــر�ر �لـــوز�ري رقـــم 2016/265 �مل�صـــار �إليـــه، كمــا يلغـى كل ما يخالف هذ� �لقر�ر 

�أو يتعار�ض مع �أحكامه.

املــادة الرابعـــة
ين�صر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�صمية، ويعمل به بعد م�صي )3( ثالثة �أ�صهر من تاريخ ن�صره.

 

�سـدر فـي: 25 من جمادى االأولى 1443هـ

املوافـــــق: 30 من ديــ�سمـبــــــــــــر 2021م
 قـيـ�س بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير �لتجارة و�ل�صناعة وترويج �ال�صتثمار
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــرار

رقــم 2021/171
باإن�ساء الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية

 فـي الهيئة العامة ل�سوق املال واإ�سدار نظام العمل بها

ا�ستنادا اإىل قانون التاأمني التكافلي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/11،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تن�سـاأ فــي الهيئـة العامـة ل�سـوق املـال هيئـة ت�سمـى "الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية" ويعمل 

فـي �ساأن نظام العمل بها بالأحكام املرفقة. 

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي: 22 من جمادى الأولى 1443هـ

املوافـــــق: 27 من ديــ�سمـبــــــــــــر 2021م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
                    وزيــــــــــــــــر املاليــــــــــــــة 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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نظام العمل بالهيئة العليا للرقابة ال�سرعية 

فـي الهيئة العامة ل�سوق املال

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــق اأحكام هذا النظام يكون للكلمـات والعبارات الآتية املعنــى املبـني قريـن كـل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر: 

الهيئة: 

الهيئة العامة ل�سوق املال. 

املجل�س: 

جمل�س اإدارة الهيئة.

الهيئة العليا: 

الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية املن�سو�س عليها فـي املادة )5( من قانون التاأمني التكافلي.

الرئيــ�س: 

رئي�س الهيئة العليا.

املــادة ) 2 (

ت�سكل الهيئة العليا بقرار من املجل�س من )5( خم�سة اأع�ساء من بينهم الرئي�س، على اأن 

تتوفر فـي )3( ثالثة اأع�ساء منهم على الأقل ال�سروط الآتية:

ال�سريعــة  جمــال  فـي  البكالوريــو�س  درجــة  على  الأقل  علــى  حا�ســال  يكــون  اأن   -  1

الإ�سالميــة اأو ما يعادلها.

اأو  املال  �سوق  اأو  املالية  اأو  الإ�سالمية  ال�سريفة  اأو  املعامالت  بفقه  ملما  يكون  اأن   -  2

التاأمني. 

اأو  املالية  املعامالت  فقه  فـي  �سنوات  ع�سر   )10( عن  تقل  ل  خربة  لديه  تكون  اأن   -  3

ال�سريفة الإ�سالمية اأو املالية اأو �سوق املال اأو التاأمني.

4 - اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سمعة.

وي�ستــرط فــي الع�سويــن الآخــرين اأن يكون لديهما خربة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات 

فـي جمالت القت�ساد اأو املالية اأو القانون اأو الأعمال التجارية اأو غريها.
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املــادة ) 3 (

تخت�س الهيئة العليا بالآتي:

اخلا�سعة  ال�سركات  لعمل  املنظمة  ال�سرعية  العامة  ال�سيا�سة  و�سع  فـي  امل�ساهمة   -  1

لقانون التاأمني التكافلي.

بالتاأمني  املتعلقــة  ال�سرعيــة  اجلوانــب  فـي  للهيئة  امل�ســـورة  وتقديــم  الـــراأي  اإبــداء   -  2

التكافلي.

بالتاأمني  ال�سلة  ذات  ال�سرعية  للجوانب  املنظمة  الت�سريعات  فـي تطوير  امل�ساهمة   -  3

التكافلي. 

4 - اإبداء الراأي للهيئة حول �سرعية املنتجات واخلدمات والإ�سدارات والعقود التي تقوم 

بها �سركات التاأمني التكافلي.

5 - البت فـي امل�سائل التي تكون مو�سع خالف فقهي بني اأع�ساء جلان الرقابة ال�سرعية 

فـي �سركات التاأمني التكافلي.

6 - اأي اأعمال اأخرى يكلفها بها املجل�س مت�سلة باخت�سا�سات الهيئة العليا. 

املــادة ) 4 (

اأو من يحل  تعقد الهيئة العليا )2( اجتماعني على الأقل فـي ال�سنة بدعوة من الرئي�س 

حمله، وي�سرتط ل�سحة الجتماع ح�سور الرئي�س اأو من يحل حمله، واأغلبية اأع�سائها، 

وجتوز دعوة الهيئة العليا لالنعقاد بدعوة من املجل�س، اأو بطلب يتم تقدميه للرئي�س من 

ع�سوين من اأع�ساء الهيئة العليا، وت�سدر قرارات الهيئة العليا باأغلبية اأ�سوات اأع�سائها 

احلا�سريـن، فاإذا ت�ســاوت الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

اأو خارجها، حل�سور اجتماعاتها،  الهيئة  العليا ال�ستعانة مبن تراهم من  ويجوز للهيئة 

وال�سرتاك فـي املداولت دون اأن يكون لهم �سوت معدود.

املــادة ) 5 (

و�سائل  با�ستخدام  اجتماعاتها  عقد  ويجوز  الهيئة،  فـي  اجتماعاتها  العليا  الهيئة  تعقد 

التوا�سل املنا�سبة التي تتيح الت�سال ال�سفهي واملرئي، كما يجوز لها فـي حالة ال�سرورة 

اتخاذ اأي من قراراتها عن طريق حم�سر بالتمرير.
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املــادة ) 6 (

تختار الهيئة العليا فـي اأول اجتماع لها نائبا للرئي�س من بني اأع�سائها يحل حمل الرئي�س 

عند غيابه اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�سا�ساته. 

املــادة ) 7 (

يكون للهيئة العليا مقرر ي�سدر بتعيينه قرار من املجل�س يتوىل الخت�سا�سات الآتية: 

1- توجيه الدعوة لأع�ساء الهيئة العليا حل�سور الجتماعات.

2- اإعداد بيان بامل�سائل املطلوب عر�سها على الهيئة العليا مرفقا به مذكرة تف�سيلية 

لكل م�ساألة، على اأن يقوم بتوزيع ن�سخة منها على كل من رئي�س واأع�ساء الهيئة 

العليا قبل الجتماع بوقت كاف ما مل يكن الجتماع طارئا فال يلزم التقيد بهذا 

امليعاد. 

بيانا  املح�سر  هذا  يت�سمن  اأن  ويجب  حم�سر،  فـي  العليا  الهيئة  اأعمال  تدوين   -3

التي عر�ست  واملو�سوعات  الذين تخلفوا  والأع�ساء  الأع�ساء احلا�سرين  باأ�سماء 

وما دار ب�ساأنها من مداولت وما اتخذ فـيها من تو�سيات وقرارات، ويتم التوقيع 

على املحا�سر من قبل رئي�س الهيئة العليا واأع�سائها.

4- متابعة تنفـيذ قرارات الهيئة العليا وتقدمي موجز مبا مت اتخاذه ب�سددها فـي كل 

اجتماع.

املــادة ) 8 (

اخلا�سعة  واجلهات  العالقــة،  ذات  احلكوميــة  اجلهــات  مــع  التن�سيــق  العليا  للهيئة  يجوز 

لرقابة الهيئة حول املنتجات واخلدمات املقدمة منها، كلما تطلب الأمر ذلك.

املــادة ) 9 (

املالية الالزمة ملمار�سة  اأع�ساء الهيئة العليا واملقرر واملخ�س�سات  تتحمل الهيئة مكافاآت 

اخت�سا�ساتها، وي�سدر بتحديدها قرار من املجل�س بعد موافقة وزارة املالية.

املــادة ) 10 (

تكون مدة ع�سوية الهيئة العليا )4( اأربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد مماثلة.
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املــادة ) 11 (

يجب على الهيئة العليا رفع تقارير دورية عن اأعمالها كل )6( �ستة اأ�سهر اإىل املجل�س.

املــادة ) 12 (

يجب على ع�سو الهيئة العليا اللتزام بالآتي: 

عدم القيام باأي معامالت غري اعتيادية مع اجلهات التي تقدم لها الآراء ال�سرعية   -1

اإل بعد اأخذ موافقة من املجل�س. 

احلفاظ على �سرية العمل، واأن يتمتع بال�ستقاللية واحليدة.  -2

عدم اجلمع بني ع�سوية الهيئة العليا واأي من جلان الرقابة ال�سرعية فـي اجلهات   -3

اخلا�سعة لرقابة الهيئة.

املــادة ) 13 (

يجــــــوز لأي ع�ســــــو مــــــن اأع�ســــــاء الهيئة العليا اأن يقــــدم ا�ستقالتــــه كتابـــة اإلــى املجلــ�س، 

وتعترب ال�ستقالة مقبولة بعد �سهر من تاريخ تقدميها، وللمجل�س قبول ال�ستقالة قبل 

انق�ساء هذه املدة.

املــادة )14(

اأي من الأحوال  اأع�ساء الهيئة العليا فـي  اأي ع�سو من  اإنهاء ع�سوية  يجب على املجل�س 

الآتية: 

اإذا فقد اأهليته، اأو �سدر �سده حكم بالإع�سار.  -1

اإذا �ســـدر �ســــده حكـــم نهائــي فـي جنايــــة، اأو فـي جرميـــة خملـــة بال�ســـرف اأو الأمانة.  -2

اإذا مل يح�سر اجتماعني متتاليني من اجتماعات الهيئة العليا، اأو ثالثة اجتماعات   -3

متفرقة خالل ال�سنة، بدون عذر مقبول.

اإذا اأخل باأي من اللتزامات املن�سو�س عليها فـي املادة )12( من هذا النظام.  -4

املــادة )15(

فـي حالة ا�ستقالة اأحد اأع�ساء الهيئة العليا اأو انتهاء ع�سويته لأي �سبب من الأ�سباب يعني 

املجل�س من يحل حمله تكملة للمدة املتبقية للهيئة العليا.
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الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�ضمان جودة التعليم
قــــــرار 

رقـــم 2021/6 
بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم 2017/4 

ب�ضاأن حتديد ر�ضوم عملية تدقيق جودة الربامج التاأ�ضي�ضية العامة
 والتظلــم مــن تقاريــر تدقيــق جــودة الربامــج التاأ�ضي�ضيــة العامــة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2021/9 فـي �ساأن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 

و�سمان جودة التعليم،

2017/4 ب�ساأن حتديد ر�سوم عمليــة تدقيــق جودة الربامـــج التاأ�سي�سيـــة  واإىل القرار رقم 

العامـــة والتظلم من تقارير تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املادة الأوىل من القرار رقم 2017/4 امل�سار اإليه، الن�س الآتي:

" حتدد ر�سوم عملية تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة، لكل موؤ�س�سة تعليم عال، 

حكومية وخا�سة على النحو الآتي:

1 - ر�سم مقداره )15.000 ر.ع( خم�سة ع�سر األف ريال عماين لكل موؤ�س�سة تعليم عال 

نظري تدقيق جودة براجمها التاأ�سي�سية العامة.

2 - موؤ�س�ســات التعليــم العايل التي يتم تدقيقها ك�سبكة واحدة، يحت�سب الر�سم وفق 

املعادلة الآتية:

 

 

قيمـــة الر�ســم = )15.000 ر.ع( خم�ســة ع�ســر األــف ريــال عمانــي + )عــــدد الكليات 

اأو املعاهد فـي ال�سبكة الواحدة - 1( * )10000 ر.ع( ع�سرة اآلف 

ريال عماين.

-79-



اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

3 - موؤ�س�سة التعليم العايل ذات الفروع، يحت�سب الر�سم وفق املعادلة الآتية:

املــادة الثانيـــة

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

�ضـدر فـي: 25 من جمادى الأولى 1443هـ

املوافـــــق: 30 من ديــ�ضمـبــــــــــــر 2021م

     د . رحمـــــة بنــت اإبراهيــــم املحروقيــــة

                                                                      رئيـ�ســــــــة جملــــ�س اإدارة الهيئـــــــة العمانيــــــة 

لالعتمـاد الأكادميي و�سمان جودة التعليم 

قيمة الر�سم = )15.000 ر.ع( خم�سة ع�ســـر األـف ريـــال عماين + )عـــدد الفــــروع 

فـي املوؤ�س�سة - 1( * )5000 ر.ع( خم�سة اآلف ريال عماين.
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/10/120

باملوافقة على حـــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإىل قرار جلنة قبول املحامني رقم 50 / 8 / 2016 باملوافقة على تاأ�سي�س �سركة/ كاميليا 

البو�سعيدي وعبداللـه الربواين للمحاماة وال�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(، 

واإىل حم�سر اجتماع ال�سركاء املوؤرخ فـي 10/ 3 / 2021م املت�سمن حل ال�سركة، 

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/10 بتاريخ 2021/10/27م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حــل �سـركـة/ كاميليا البو�سعيدي وعبداللـه الربواين للمحــامــاة وال�ست�سارات  القــانونيــة 

)�سركة مدنية للمحاماة( من �سجل قيد ال�سركات.

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�شـدر فـي : 20/ 3 /1443هـ 

املوافـــــق : 27/ 10 /2021م

د . �شلطـــان بن حمــد ال�شيــــابي

                 قا�سي المحكمة العليا      

نائـب رئيــ�س لجنـة قبــول المحامين                                              
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان اأن عـــمال 

�سركة )عامل االأحجار العاملية( تقدمـــوا اإىل املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة بالــوزارة 

بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة, ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على 

اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإىل جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة 

لهـــذا الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان اأن عـــمال 

�سركة )املجدوعي ودي رايكة( تقدمـــوا اإىل املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة بالــوزارة 

بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة, ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على 

اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإىل جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة 

لهـــذا الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 

قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 84128

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة العطور وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمزن العا�سمة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 335 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2013/11/13

 

    

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107662

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل حالقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهب املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 482 ر.ب: 119, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/2/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 109250

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سنابري )احلنفـيات(,  ال�سحية(,  املن�سات  اأنابيب )اأجزاء من  احلنفـيات لالأنابيب )ام(, 

الأجهزة ال�سحية واملن�ساآت وغريها الواردة حتت فئة 11.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مك�سيما لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 185884, ديرة, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/4/10

ا�ســـــــــــم الوكيـــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 121617

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاهد التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة البادي لال�ستثمار �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126268

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املركز احلديث للعناية بالهواتف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/19

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127594

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع طبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلريات للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1007 ر.ب: 320, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129806

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأدوات و الأجهزة الطبية و اأجهزة تقومي الأع�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرفاأ احلديث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

الباطنة,  �سمال  ال�سويـــق, حمافظـــة  ر.ب:315, وليــــة   315 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131665

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت البقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة جعالن العاملية للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جعالن بني بو علي, حمافظة جنوب ال�سرقية , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/24

-88-



اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150927

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غزال ال�سرين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134378

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكفوف الراقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 9 ر.ب: 416, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143691

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم, حجز النزل, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سارق املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 614 ر.ب: 22, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143829

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكــــه  كافـيــار,  اللحــم,  مــرق  لإعــداد  م�ستح�سرات  مرق,  �سوداء,  مهلبــية  بيــ�س,  زلل 

جمفــــف,  هــند  جــوز  امللفوف,  خملل  مقليــة,  بطاطا  رقائق  مطبوخــة,  حلــوم  حمفوظــة, 

خملل,  خيار  زبيب,  �سوربات,  جممدة,  فواكه  مربيات,  املرق,  مركزات  للطعام,  لفت  زيت 

ق�سدة  للطعام,  زيوت  جمففة,  خ�سراوات  مطبوخة,  خ�سراوات  حمفوظة,  خ�سراوات 

جراد  حليب,  متور,  حية,  غري  ق�سريات  كروكيت,  مثلجة,  فواكه  جبنة,  األبان,  منتجات 

البحر غري حي, �سرائح �سمك طرية فـيليه, انفحة خمرية اللنب من غ�ساء معدة العجل, 

هالم,  جلي  حي,  غري  �سمك  حلوم,  فواكه,  لب  الفواكه,  جلي,  هالم  مطبوخة,  فواكه 

للطعام,  حمفوظ  �سويا  فول  زجنبيل,  مربى  ميتة,  ال�سيد  حلوم  حلوم,  هالم  للطعام, 

مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل, خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز, �سمك 

ف�سيخ, �سرطانات بحرية غري حية, زيت ذرة للطعام, زيت لب النخيل للطعام, زيت �سم�سم, 

حمار غري حي, غراء ال�سمك للطعام, حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون, �سفار بي�س, لنب 

رائب, م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات, ع�سري خ�سراوات للطبخ, خال�سات حلوم, كفـري 

م�سروب من احلليب, كومي�س م�سروب من احلليب, م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 

ال�سائد فـيها, لنب خمي�س, منتجات احلليب, جراد البحر ال�سائك غري حي, حلم خنزير 

مملح, عد�س حمفوظ, �سمن نباتي, مربى فواكه, نخاع عظم احليوانات للطعام, عجائن 

غري  الرخويات  الطهي,  عملي  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار,  على  تعتمد  للخبز 
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تعتمد على  املنزيل, م�سروبات  بالربوتينات, اجلنب  والغني  الطازج  الكوارك  احلية, جنب 

بال�سكر(,  )املطبوخ  املتبلور  الزجنبيل  ال�ساحلة لالأكل,  املجففة  الزهور  اللبنيك,  حم�س 

الزجنبيل املحفوظ, الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل, �سمك تونا, ع�سري بندورة للطبخ, زيت 

دوار ال�سم�س للطعام, كرو�س معدة, كماأة حمفوظة, حلوم دواجن غري حية, ق�سور فواكه, 

اأمالح جينية لأغرا�س الطهي, لوز مطحون, فول �سوداين حم�سر, فطور حمفوظة, دهن 

من  غذائية  منتجات  الكبد,  حلم  حمفوظة,  بقول  للطعام,  الهند  جوز  زيت  الهند,  جوز 

ال�سمك, رقائق فواكه, حلزون �سدفـي غري حي, فواكه حمفوظة فـي الكحول, غبار طلع 

معد كمادة غذائية, قريد�س غري حي, �سمك حمفوظ, حلوم حمفوظة, جمربي غري حي, 

بي�س احللزون لال�ستهالك, توفو فول �سويا خممر, ق�سدة خمفوقة, حلم خنزير, بي�س 

�سالح لالأكل, �سمك معلب, دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري, فواكه معلبة, حلوم معلبة, 

فطائر بطاطا مقلية, �سمك مملح, خيار البحر غري احلي, �سرنقات دودة القز لال�ستهالك 

الب�سري, خ�سراوات معلبة, عجينة �سجق, رقائق بطاطا, هري�س تفاح, توت بري مطبوخ 

حمفوظ,  �سبهوان  احلم�س,  معجونة  حم�س  ال�سم�سم,  بذور  عجينة  طحينة  بال�سكر, 

�سويا,  لنب  كم�سي,  خممرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب,  روب  الفواكه,  اأ�سا�سها  خفـيفة  اأطعمة 

حليب خمفوق, اأجفار فلفل حمفوظ, بذور عباد ال�سم�س املح�سرة, مو�س )�سمك(, �سراب 

البي�س غري الكحويل, مو�س من اخل�سراوات, تفريخ الأ�سماك املح�سرة, بذور حم�سرة, 

الكتان  بذر  زيت  زليل,  حليب  )حمفوظ(,  ثوم  الب�سري,  لال�ستهالك  املعد  فـريا  األوة 

)احلليب(  خمائر  الطهي,  لأغرا�س  لي�ستني  الد�سم,  قليلة  البطاطا  رقائق  لالأكل,  معد 

ريازنكا حليب خمتمر  �سميتانا ق�سدة حمم�سة,  الطهي, خ�ساف, حليب مركز,  لأغرا�س 

مطهو, برو�ستكفا�سا حليب حمم�س, مركز طماطم, عجينة كو�سى, عجينة باذجنان, لنب 

الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي, لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي, لنب الأرز, خر�سوف 

مك�سرات  للطعام,  نخيل  زيت  حية,  غري  ق�سرية  اأ�سماك  احلي,  غري  البحر  بلح  م�سرب, 

حم�سرة, بي�س م�سحوق, عجينة حلم الكبد, ب�سل حمفوظ, زيتون حمفوظ, زيت زيتون 

حمفوظة,  بازلء  خملالت,  الطهي,  لأغرا�س  بكتني  لالأكل,  معد  عظام  زيت  للطعام, 

�سجق, حلوم مملحة, م�ستح�سرات لإعــداد ال�سوربة, معجون بندورة, �سلطات خ�سراوات, 

للطعام,  بي�س  زلل  للطعام,  ما�سية  دهن  �سلمون,  �سردين,  فواكه,  �سلطات  خنزير,  دهن 
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خال�سات طحالب للطعام, جيالتني هالم, للطعام, دهون �ساحلة لالأكل, �سمك الأن�سوفة 

غري احلي, زبدة الفول ال�سوداين, حت�سريات من الفواكه املعاجلة, مركزات تعتمد على 

الفواكه للطهي, حليب جمفف, ياكيتوري, بولغوجي طبق كوري من حلم البقر, مك�سرات 

م�سكرة, مك�سرات منكهة, بندق معالج, توت, حمفوظ, غواكامويل هري�س اأفوكادو, حلقات 

الب�سل, فالفل, ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي, حلم جمفد, حليب ال�سوفان, كرمي 

حم�سرة  منل  يرقات  اإ�سكامول  ممتاز,  بكر  زيت  جمفدة,  خ�سراوات  خ�سراوات,  اأ�سا�سه 

�ساحلة لالأكل, ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل, ذرة حلوة غري معاجلة, معجون اأ�سا�سه 

مك�سرات, فطائر اأ�سا�سها بطاطا, نقانق للهوت دوغ, نقانق للكورن دوغ, زيت فول ال�سويا 

للطعام, بدائل احلليب, حليب اللوز, حليب الفول ال�سوداين, حليب جوز الهند, حليب جوز 

الهند لال�ستعمال املطبخي, م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند, حليب الأرز لال�ستعمال 

املطبخي, م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز, م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين, اأكيا�س 

جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق, كليبفـي�س �سمك القد اململح واملجفف, فطائر جنب القري�س 

اأقرا�س  ال�سويا,  اأقرا�س فول  التوفو,  يوبا ق�سور جبنة  الفواكه,  املقلية, معجون ع�سري 

اأو اخل�سار(,  ال�سمك  اأو  اللحم  يعتمد على  التوفو, طاجني )طبق مغربي حم�سر  جبنة 

التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية, �ساتيه )طبق جنوب 

�سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(, اخل�سراوات املح�سرة, الفواكه املح�سرة, راتاتوي 

)طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(, حلم البط املكبو�س, نقانق �سجق, بودينغ 

ابي�س )نوع من احللوى(, ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم, طبق األزا�سي من امللفوف 

املعلبة يرافقه ال�سجق والبطاطا, فطائر البطاطا املب�سورة., العجة, لفائف امللفوف املح�سوة 

باللحم, مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي, زبدة لب ال�سوكولتة, زبدة, زبدة جوز الهند, 

كرمية الزبدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143830

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية, برية, جعة زجنبيل, برية �سعري منبت ملت, ماء ال�سعري, 

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, م�سروبات م�سل اللنب, م�ستح�سرات بدون كحول 

لتح�سري  اأ�سربة  فواكه,  ع�سائر  امل�سروبات,  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات,  لتح�سري 

الليثيا, مياه  الغازية, ماء  املياه  امل�سروبات, مياه �سرب م�سروبات, م�ستح�سرات لتح�سري 

ليمونا�سة,  عنب,  ع�سري  للموائد,  معدنية  مياه  فوار,  معدين  ماء  م�سروبات,  معدنية 

خال�سات ح�سي�سة الدينار لتح�سري البرية, ع�سائر خ�سراوات م�سروبات, اأ�سربة لتح�سري 

ال�سودا,  اللوز, ماء  �سراب  �سعري منبت ملت, ع�سري عنب غري خممر,  الليمونا�سة, ماء 

حمالة  اأقرا�س  كحولية,  غري  م�سروبات  م�سروب,  بندورة  ع�سري  م�سروبات,  �سربات 

م�سروب  الف�ساغ  �سراب  غازية,  مياه  الفوارة,  للم�سروبات  م�ساحيق  الفوارة,  للم�سروبات 

خفـيف, م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية, كوكتيالت غري كحولية, �سراب فواكه غري 

الكحول,  من  خالية  رو�سية  برية  كحويل,  غري  تفاح  ع�سري  تواترية,  م�سروبات  كحويل, 

م�سروب  خملوطة,  خ�سار  اأو  فواكه  م�سروبات  الع�سل,  اأ�سا�سها  كحولية  غري  م�سروبات 

الألوفـريا, الالكحويل, كوكتيل من البرية, م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب, م�سروبات 

بروتينية للريا�سيني, م�سروبات من الأرز, بخالف بدائل احلليب, م�سروبات غري كحولية 

منكهة بنكهة القهوة, م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي, مرطبات غري كحولية, 

نبيذ ال�سعري البرية, م�سروبات الطاقة, م�سروبات الفواكه املجففة غري الكحولية, �ساندي 

)برية خملوطة مع م�سروب غري كحويل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143831

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل, با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار 

توابل  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات  طبية,  غري  منقوعات  امليالد,  عيد 

بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ املواد الغذائية, قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت 

من ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, 

قهوة, بن غري حمم�س, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, قرفة تابل, 

براعم نبات الكرب املخللة, كارميل �سكاكر, كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, علكة لي�ست 

لغايات طبية, هندباء برية بدائل للقهوة, �ساي, �سوكولتة, مرزبانية, كب�س قرنفل تابل, 

املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة,  حب  ف�سار  ذرة,  رقائق  حلويات,  توابل, 

بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات الأثريية والزيوت 

العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية, كركم, حمليات طبيعية, بهارات, خبز 

زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, 

دقيق �سويا, طحني قمح, ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�س �سكرية حلويات, بتي فور 

كعك, �سكر, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, زجنبيل 

للمركبات  ثلج  �سناعي,  اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل,  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل, 

املنع�سة, جلوكوز لأغرا�س الطهي, دابوق غلوتني, معد لل�سناعات الغذائية, برغل للطعام 

باحلليب,  قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة,  كت�ساب  خل,  الب�سري, 

معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكولتة  م�سروبات 

ال�سكر,  قطر  امللت,  �سكر  مالتوز  خبز,  حمم�سة,  ذرة  مطحونة,  ذرة  معكرونة,  معجنات, 

رقيقة,  نودلز معكرونة  الطيب,  مق�سر, خردل, جوز  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع 

فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز 

اجلوز,  اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية,  بطاطا,  دقيق  فلفل,  بيتزا,  توابل,  فلفل  افرجي, 

رافـيويل, �سو�س حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�س, �سميد, 

�سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, 

معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع 
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منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات, 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, �سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام ا�سا�سه �سوفان, 

رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع �سو�س حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, 

اأ�سا�سها ال�سوكولتة, بن ا�سطناعي, �سكاكر لالأكل,  اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات  م�سروبات 

امللت,  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد,  ك�سك�س  توابل,  الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق 

للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�س, 

امل�سحوقة  فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد, هالميات جلي, 

والفواكه املجففة, اأقرا�س اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 

توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, 

لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة 

مرق اللحم, معجون حب ال�سويا توبل, اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب, اأطعمة خفـيفة 

اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  الأرز,  على  موؤ�س�سة 

بال�سكر جممد, مو�س  املعكرونة, كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة, 

�سوكولتة -, املو�س )حلوى( �سكريات, كولي�س )فواكه( �سل�سات, مرق تخليل يو�سع فـيه 

اللحم اأو ال�سمك, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�س, حلم اخلنزير ال�سقيل, بذر الكتان 

لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب 

الطهي,  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي,  بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات 

لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي 

كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين 

من املعكرونة, اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة, بوريتو�س, جيمباب طبق كوري من الأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, 

اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكولتة  معجون  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سه  معجون 
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دقيق, �سراب الأغاف حمليات طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها 

البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  الأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  الأرز,  الأ�سا�سي 

مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز 

�سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور 

ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, 

بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة,  �سوداء,  حنطة  برغل, 

�سل�سة التفاح بهارات, قطع خبز حممــ�س, لومبــري خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة 

�سرائح  املخمرة,  اخل�سـراوات  من  فطائــر  كيم�سيجون  الذرة,  ب�سكويت  �سينبي  حلويات, 

لإنعا�س  علكة  النف�س,  لإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة,  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة 

متر  غلوتني,  بدون  خبز  �سوبا,  معكرونة,  �سعريية  اأودون,  معكرونــة,  �سعريية  النف�س, 

هندي )توابل(, لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية 

املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكولتة اأو غريها., كرو�سان )نوع من املعجنات(, 

خبز بال�سوكولتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية 

�ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سولت القهوة اململوءة, ماء زهر 

الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 

باملك�سرات, معجون اأو هري�س )توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143832

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإ�سعاف, خدمات قطر  النقل لأغرا�س  النقل اجلوي,  باملاء,  الإمداد  امل�سافرين,  حرا�سة 

مبراكب  النقل  باحلافالت,  النقل  بال�سيارات,  النقل  ال�سيارات,  تاأجري  املعطلة,  املركبات 

بال�سنادل,  النقل  ال�سفن,  اإنقاذ  النقل,  اأو  اجلر  اجلليد,  تك�سري  القوارب,  تاأجري  التنزه, 

اأو الدفع, النقل بال�سكك احلديدية, تاأجري اخليول, ت�سليم الطرود,  النقل بعربات اجلر 

تنظيم رحالت بحرية,  ال�سفن,  فـي  ال�سم�سرة  ال�سلع,  تغليف  والتنزيل,  التحميل  العتالة 

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية, تفريغ احلمولة, ت�سليم الب�سائع, خزن الب�سائع, 

توزيع املاء, توزيع الكهرباء, ت�سغيل الهوي�سات, مواقف ال�سيارات, تاأجري امل�ستودعات, النقل 

بوا�سطة العبارات, النقل النهري, ال�سحن بال�سفن, عقود النقل البحري, تاأجري الكراجات, 

النقل بوا�سطة خطوط الأنابيب, تاأجري اأماكن وقوف ال�سيارات, تاأجري حجريات الأطعمة 

النقل,  الثاث,  نقل  ال�ساحنات,  ا�ستئجار  احلافــالت,  تاأجيــر  املركبــات,  تاأجري  املجمدة, 

اأو  ال�سفن, قطر  ار�ساد  ركاب,  نقل  ال�سياحية,  الرحــالت  ترتيب  القوارب,  بوا�سطة  النقل 

النقل  الجرة,  ب�سيارات  النقل  الإنقاذ,  ال�سفر,  مقاعد  حجز  ال�سفن,  تعومي  اإعادة  جر, 

بالرتام, دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول, النقل البحري, النقل بالعربات امل�سفحة, 

ال�سم�سرة  القوارب,  تخزين  النتقال,  خدمات  النفايات,  وتخزين  نقل  امل�سافرين,  نقل 

الر�سائل  نقل  النقل  خدمات  ال�سيارات,  قيادة  خدمات  النقل,  فـي  ال�سم�سرة  ال�سحن,  فـي 

بدلت  تاأجري  الغو�س,  غرف  تاأجري  النقل,  معلومات  التخزين,  معلومات  الب�سائع,  اأو 

الغو�س, تاأجري حاويات التخزين, تاأجــري منا�سب على �سطوح املركبات, عمليات الإنقاذ 

النقل, احلجز للنقل, احلجز لل�سفر, الإنقاذ حتت املاء, تغليف الب�سائع, ت�سليم الر�سائل, 

ت�سليم ال�سحف, ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي, توزيع الطاقة, تاأجري �سيارات ال�سباق, 

اأو امل�ستندات  تاأجري كرا�سي املقعدين, حتميل ال�سفن وتفريغها, التخزين املادي للبيانات 

الربيد,  ختم  الزهور,  ت�سليم  لالآخرين,  ال�سناعية  الأقمار  اإطالق  الكرتونيا,  املحفوظة 

معلومات مرورية, تاأجري املجمدات, خدمات التعبئة, النقل اللوجي�ستي, تاأجري الطائرات, 

احلرا�سة,  حتت  النفائ�س  نقل  الطائرات,  حمركات  تاأجري  حافالت,  تاأجري  البوارج,  نقل 
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الهدايا,  تغليف  خدمات  ال�سفر,  لغايات  ال�سياقة  تعليمات  توفـري  املالحة,  اأنظمة  تاأجري 

للنبــيذ,  كهربائيــة  اأقبيــة  تاأجيــر  التدوير,  لإعادة  القابلة  ال�سلع  جمع  اجلرارات,  تاأجري 

اآلت  لل�سيارات, جتديد  امل�سرتك  ال�ستخدام  الآلية, خدمات  لل�سرافــات  النقدية  التعبئة 

البيع, تخزين الأمتعة, ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت, 

جتريب الطائرات بدون طيار املدنية, ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س 

امل�سافرين اإىل اخلارج, خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143836

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية, برية, جعة زجنبيل, برية �سعري منبت ملت, ماء ال�سعري, 

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, م�سروبات م�سل اللنب, م�ستح�سرات بدون كحول 

لتح�سري  اأ�سربة  فواكه,  ع�سائر  امل�سروبات,  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات,  لتح�سري 

الليثيا, مياه  الغازية, ماء  املياه  امل�سروبات, مياه �سرب م�سروبات, م�ستح�سرات لتح�سري 

ليمونا�سة,  عنب,  ع�سري  للموائد,  معدنية  مياه  فوار,  معدين  ماء  م�سروبات,  معدنية 

خال�سات ح�سي�سة الدينار لتح�سري البرية, ع�سائر خ�سراوات م�سروبات, اأ�سربة لتح�سري 

ال�سودا,  اللوز, ماء  �سراب  �سعري منبت ملت, ع�سري عنب غري خممر,  الليمونا�سة, ماء 

حمالة  اأقرا�س  كحولية,  غري  م�سروبات  م�سروب,  بندورة  ع�سري  م�سروبات,  �سربات 

م�سروب  الف�ساغ  �سراب  غازية,  مياه  الفوارة,  للم�سروبات  م�ساحيق  الفوارة,  للم�سروبات 

خفـيف, م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية, كوكتيالت غري كحولية, �سراب فواكه غري 

الكحول,  من  خالية  رو�سية  برية  كحويل,  غري  تفاح  ع�سري  تواترية,  م�سروبات  كحويل, 
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م�سروب  خملوطة,  خ�سار  اأو  فواكه  م�سروبات  الع�سل,  اأ�سا�سها  كحولية  غري  م�سروبات 

الألوفـريا, الالكحويل, كوكتيل من البرية, م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب, م�سروبات 

بروتينية للريا�سيني, م�سروبات من الأرز, بخالف بدائل احلليب, م�سروبات غري كحولية 

منكهة بنكهة القهوة, م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي, مرطبات غري كحولية, 

نبيذ ال�سعري البرية, م�سروبات الطاقة, م�سروبات الفواكه املجففة غري الكحولية, �ساندي 

)برية خملوطة مع م�سروب غري كحويل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143837

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآ�سيوي  �سعريية معكرونة, �سوبا, خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, لك�سا )ح�ساء 

من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 

ال�سوكولتة اأو غريها., كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكولتة, �ساي من اأع�ساب 

الهند  جوز  كرات  لالأكل,  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي,  عجائن  حمروقة,  كرميا  البحر, 

الغذائي,  اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال  القهوة  )نوع من احللويات(, كب�سولت 

اأو هري�س  باملك�سرات, معجون  املح�سوة  بي�ساء(  راحة  اأو  النوغات )حلوى  بوظة جممدة, 

)توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(, اأع�ساب بحرية توابل, با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, 

يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, منقوعات غري طبية, منكهات للقهوة, 

م�ستح�سرات منكهة للطعام, توابل بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ املواد الغذائية, 

بالنعناع, حلويات  امللت, حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت,  بق�سماط,  قر�سلة 

�سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, بن غري حمم�س, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 
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بهار,  �سكاكر, كري  املخللة, كارميل  الكرب  نبات  تابل, براعم  للقهوة, كعك, قرفة  كبدائل 

�ساي,  للقهوة,  بدائل  برية  هندباء  طبية,  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب,  م�ستح�سرات 

الذرة,  حب  ف�سار  ذرة,  رقائق  حلويات,  توابل,  تابل,  قرنفل  كب�س  مرزبانية,  �سوكولتة, 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات للمواد 

املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح,  العطرية,  والزيوت  الأثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية 

الغذائية, كركم, حمليات طبيعية, بهارات, خبز زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق 

للطعام,  ن�سا  ال�سعري, دقيق �سويا, طحني قمح,  ذرة, دقيق اخلردل, دقيق  البقول, دقيق 

بخالف  للكعك  منكهات  �سكر,  كعك,  فور  بتي  حلويات,  �سكرية  اأقرا�س  للعجني,  خمائر 

املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل,  زجنبيل  كعك,  عجينة  كعك,  م�سحوق  العطرية,  الزيوت 

ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو �سناعي, ثلج للمركبات املنع�سة, جلوكوز لأغرا�س الطهي, 

�سل�سة,  كت�ساب  خل,  الب�سري,  للطعام  برغل  الغذائية,  لل�سناعات  معد  غلوتني,  دابوق 

م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكولتة باحلليب, مواد 

ذرة  مطحونة,  ذرة  معكرونة,  معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري, 

ع�سل  للحلويات,  نعناع  ال�سكر,  قطر  للطعام,  دب�س  امللت,  �سكر  مالتوز  خبز,  حمم�سة, 

نحل, �سعري مق�سر, خردل, جوز الطيب, نودلز معكرونة رقيقة, فطائر, �سعري مطحون, 

�سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز افرجي, فلفل توابل, 

بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�س حلويات, 

اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�س, �سميد, �سربات مثلجات, �سباغيتي 

معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال لغايات 

مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, معجنات مقطعة, مطريات 

لوز,  حلوى  املثلجات,  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل,  �ساحلة  مثلجات  املنزلية,  للغايات  حلوم 

بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات 

�سوفان,  رقائق  �سوفان,  ا�سا�سه  طعام  مق�سر,  �سوفان  مطحون,  �سوفان  العطرية,  الزيوت 

م�سروبات  القهوة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية,  خل  حلويات,  �سو�س  اأ�سابع  �سوفان,  دقيق 

رقائق  لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها 
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منتجات حبوب, الت�ساوت�ساو توابل, ك�سك�س �سميد, خال�سة ال�سعري املنبت امللت, للطعام, 

�سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل م�سنعة 

اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات  من الفواكه 

طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�س, ك�سرتد, 

هالميات جلي, فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 

اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية توابل,  اأقرا�س  املجففة, 

لب  �سلطة,  توابل  ال�ساي,  اأ�سا�سها  مثلج, م�سروبات  �ساي  ذرة,  تاكو, كعك  فطائر �سينية, 

خبز, تبولة, حالوة طحينية, تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة مرق 

خفـيفة  اأطعمة  احلبوب,  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  توبل,  ال�سويا  حب  معجون  اللحم, 

اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  الأرز,  على  موؤ�س�سة 

بال�سكر جممد, مو�س  املعكرونة, كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة, 

�سوكولتة -, املو�س )حلوى( �سكريات, كولي�س )فواكه( �سل�سات, مرق تخليل يو�سع فـيه 

اللحم اأو ال�سمك, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�س, حلم اخلنزير ال�سقيل, بذر الكتان 

لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب 

الطهي,  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي,  بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات 

لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي 

كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين 

من املعكرونة, اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة, بوريتو�س, جيمباب طبق كوري من الأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, 

اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكولتة  معجون  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سه  معجون 

دقيق, �سراب الأغاف حمليات طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها 

البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  الأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  الأرز,  الأ�سا�سي 

مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز 

-101-



اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

�سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور 

ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, 

بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة,  �سوداء,  حنطة  برغل, 

ب�سطيلة  البطاطا,  بهارات, قطع خبز حمم�س, لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 

حلويات, �سينبي ب�سكويت الذرة, كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة 

النف�س,  لإنعا�س  علكة  النف�س,  لإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة,  احلمراء  الفا�سولياء  من 

�سعريية معكرونة, اأودون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144010

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من 

اخل�سار املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, برغل, حنطة �سوداء, معاجلة, طحني 

احلنطة ال�سوداء, �سل�سة التوت الربي بهارات, �سل�سة التفاح بهارات, قطع خبز حمم�س, 

لومبري خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, �سينبي ب�سكويت الذرة, كيم�سيجون 

الفا�سولياء احلمراء املحالة, �سكاكر  فطائر من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة من 

النعناع لإنعا�س النف�س, علكة لإنعا�س النف�س, �سعريية معكرونة, اأودون, �سعريية معكرونة, 

�سوبا, خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, 

اأو  ال�سوكولتة  ب�سل�سة  مزينة  الكا�سرتد  اأو  املخفوقة  بالكرمية  مملوءة  معجنات  كرات 

غريها., كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكولتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا 

حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية �ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, 
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كب�سولت القهوة اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات 

)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو هري�س )توابل(, عجينة الزجنبيل 

حلويات  جنمي,  يان�سون  يان�سون,  لوز,  عجينة  با�ستا,  توابل,  بحرية  اأع�ساب  )مطيبات(, 

منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات  طبية,  غري  منقوعات  امليالد,  عيد  اأ�سجار  لتزيني 

بق�سماط,  قر�سلة  الغذائية,  املواد  حلفظ  ملح  خمرية,  بدون  خبز  بودرة,  توابل  للطعام, 

ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, 

للقهوة,  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�س,  غري  بن  قهوة,  كاكاو,  بان,  خبز 

م�ستح�سرات  بهار,  كري  �سكاكر,  كارميل  املخللة,  الكرب  نبات  براعم  تابل,  قرفة  كعك, 

�سوكولتة,  �ساي,  للقهوة,  بدائل  برية  هندباء  طبية,  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب, 

الذرة, م�ستح�سرات  ذرة, ف�سار حب  توابل, حلويات, رقائق  تابل,  مرزبانية, كب�س قرنفل 

الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك,  حمالة  فطائر  بوظة,  املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف 

الغذائية,  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح,  العطرية,  والزيوت  الأثريية  اخلال�سات  عد 

البقول,  دقيق  للطعام,  دقيق  حلو,  فلفل  زجنبيل,  خبز  بهارات,  طبيعية,  حمليات  كركم, 

خمائر  للطعام,  ن�سا  قمح,  طحني  �سويا,  دقيق  ال�سعري,  دقيق  اخلردل,  دقيق  ذرة,  دقيق 

الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر,  كعك,  فور  بتي  حلويات,  �سكرية  اأقرا�س  للعجني, 

ال�ساحلة  املثلجات  تابل, عوامل متا�سك  العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, زجنبيل 

دابوق  الطهي,  املنع�سة, جلوكوز لأغرا�س  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي,  ثلج طبيعي  لالأكل, 

غلوتني, معد لل�سناعات الغذائية, برغل للطعام الب�سري, خل, كت�ساب �سل�سة, م�سروبات 

تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكولتة  م�سروبات  باحلليب,  قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو 

خمرية, مواد متا�سك ال�سجق, معكرون معجنات, معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, 

�سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع  ال�سكر,  قطر  للطعام,  دب�س  امللت,  �سكر  مالتوز  خبز, 

مق�سر, خردل, جوز الطيب, نودلز معكرونة رقيقة, فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, 

قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز افرجي, فلفل توابل, بيتزا, فلفل, 

دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�س حلويات, اأرز, زعفران 

توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�س, �سميد, �سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة 
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رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال لغايات مطبخية, 

حلوم  مطريات  مقطعة,  معجنات  حلم,  فطائر  نودلز,  �سعريية  للفانيال,  بديل  فانيلني 

للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع املثلجات, حلوى لوز, حلويات فول 

�سوداين, منكهات بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, 

�سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام ا�سا�سه �سوفان, رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع 

�سو�س حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات 

الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق  لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سها 

توابل, ك�سك�س �سميد, خال�سة ال�سعري املنبت امللت, للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك 

بهار,  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري,  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري, 

هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, 

�سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�س, ك�سرتد, هالميات جلي, فواكه حلويات, 

�سل�سة  اأرز,  اأقرا�س  املجففة,  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي 

كعك  تاكو,  �سينية,  فطائر  توابل,  هندية  مقبالت  مثلجة,  حلويات  جممد  لنب  �سويا, 

ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, 

تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة مرق اللحم, معجون حب ال�سويا 

الذرة,  الأرز, لب  اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب,  توبل, 

دقيق لب الذرة, م�سحوق خبازة, �سودا خبازة, اأع�ساب حمفوظة, الوجبات اجلاهزة القائمة 

على املعكرونة, كيك مغطى بال�سكر جممد, مو�س �سوكولتة -, املو�س )حلوى( �سكريات, 

كولي�س )فواكه( �سل�سات, مرق تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك, باجلنب ال�سندوي�سات, 

بي�ستو �سو�س, حلم اخلنزير ال�سقيل, بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح 

لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني, ق�سدة التارتار لأغرا�س 

�سكر  احلبوب,  من  لوح  املعكرونة,  �سل�سلة  الطهي,  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي, 

نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي,  بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي 

بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, اأرز 

باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, 
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يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة,  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية,  فطائر  جياوزي 

كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س,  ماحلة,  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة, 

من الأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة, معجون 

الأغاف حمليات طبيعية,  �سراب  اأ�سا�سها دقيق,  �سوكولتة يحتوي على مك�سرات, فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز, اأطباق جمفدة مكونها 

خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب,  مربى  البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  الأ�سا�سي 

اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت  باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, 

دوغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144011

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل, با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار 

توابل  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات  طبية,  غري  منقوعات  امليالد,  عيد 

بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ املواد الغذائية, قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت 

من ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, 

قهوة, بن غري حمم�س, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, قرفة تابل, 

براعم نبات الكرب املخللة, كارميل �سكاكر, كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, علكة لي�ست 

لغايات طبية, هندباء برية بدائل للقهوة, �ساي, �سوكولتة, مرزبانية, كب�س قرنفل تابل, 

املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة,  حب  ف�سار  ذرة,  رقائق  حلويات,  توابل, 

بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات الأثريية والزيوت 
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العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية, كركم, حمليات طبيعية, بهارات, خبز 

زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, 

دقيق �سويا, طحني قمح, ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�س �سكرية حلويات, بتي فور 

كعك, �سكر, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, زجنبيل 

للمركبات  ثلج  �سناعي,  اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل,  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل, 

املنع�سة, جلوكوز لأغرا�س الطهي, دابوق غلوتني, معد لل�سناعات الغذائية, برغل للطعام 

الب�سري, خل, كت�ساب �سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات 

معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكولتة 

معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, خبز, مالتوز �سكر امللت, دب�س للطعام, قطر ال�سكر, 

رقيقة,  نودلز معكرونة  الطيب,  مق�سر, خردل, جوز  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع 

فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز 

اجلوز,  اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية,  بطاطا,  دقيق  فلفل,  بيتزا,  توابل,  فلفل  افرجي, 

رافـيويل, �سو�س حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�س, �سميد, 

�سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, 

معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات, 

ا�سا�سه  طعام  مق�سر,  �سوفان  مطحون,  �سوفان  العطرية,  الزيوت  بخالف  للم�سروبات 

�سوفان, رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع �سو�س حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها 

القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة, بن ا�سطناعي, �سكاكر 

لالأكل, رقائق منتجات حبوب, الت�ساوت�ساو توابل, ك�سك�س �سميد, خال�سة ال�سعري املنبت 

امللت, للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, 

بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم  بهار,  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل 

ب�سكويت  مايونيز,  طماطم,  �سل�سات  �سو�سي,  للطبخ,  بحر  ماء  طبية,  لغايات  امل�ستخدم 

رقيق ه�س, ك�سرتد, هالميات جلي, فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
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امل�سحوقة والفواكه املجففة,اأقرا�س اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت 

هندية توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل 

اأو املقبالت,  اأو الفاكهة  �سلطة, لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, تورتات حم�سوة باملربى 

�سل�سة مرق اللحم, معجون حب ال�سويا توبل, اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب, اأطعمة 

خفـيفة موؤ�س�سة على الأرز, لب الذرة, دقيق لب الذرة, م�سحوق خبازة, �سودا خبازة, اأع�ساب 

بال�سكر جممد, مو�س  املعكرونة, كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة, 

�سوكولتة -, املو�س )حلوى( �سكريات, كولي�س )فواكه( �سل�سات, مرق تخليل يو�سع فـيه 

اللحم اأو ال�سمك, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�س, حلم اخلنزير ال�سقيل, بذر الكتان 

لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب 

الطهي,  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي,  بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات 

لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي 

كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين 

من املعكرونة, اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة, بوريتو�س, جيمباب طبق كوري من الأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, 

اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكولتة  معجون  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سه  معجون 

دقيق, �سراب الأغاف حمليات طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها 

البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  الأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  الأرز,  الأ�سا�سي 

مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز 

�سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور 

ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, 

بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة,  �سوداء,  حنطة  برغل, 

ب�سطيلة  البطاطا,  بهارات, قطع خبز حمم�س, لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 

�سرائح  املخمرة,  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة,  ب�سكويت  �سينبي  حلويات, 
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لإنعا�س  علكة  النف�س,  لإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة,  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة 

متر  غلوتني,  بدون  خبز  �سوبا,  معكرونة,  �سعريية  اأودون,  معكرونة,  �سعريية  النف�س, 

هندي )توابل(, لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية 

املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكولتة اأو غريها., كرو�سان )نوع من املعجنات(, 

خبز بال�سوكولتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية 

�ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سولت القهوة اململوءة, ماء زهر 

الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 

باملك�سرات, معجون اأو هري�س )توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144014

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل, با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار 

عيد امليالد,منقوعات غري طبية, منكهات للقهوة, م�ستح�سرات منكهة للطعام, توابل بودرة, 

ب�سكويت من  ب�سكويت,  بق�سماط,  الغذائية, قر�سلة  املواد  خبز بدون خمرية, ملح حلفظ 

ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, بن 

غري حمم�س, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, قرفة تابل, براعم نبات 

الكرب املخللة, كارميل �سكاكر, كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, علكة لي�ست لغايات طبية, 

هندباء برية بدائل للقهوة, �ساي, �سوكولتة,مرزبانية, كب�س قرنفل تابل, توابل, حلويات, 

رقائق ذرة, ف�سار حب الذرة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة 

بانكيك, خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات الأثريية والزيوت العطرية, ملح, عوامل 

الغذائية, كركم, حمليات طبيعية, بهارات, خبز زجنبيل, فلفل حلو,  املواد  تغليظ لطهي 
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دقيق للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, دقيق �سويا,طحني 

قمح, ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�س �سكرية حلويات, بتي فور كعك, �سكر, منكهات 

عوامل  تابل,  زجنبيل  كعك,  عجينة  كعك,  م�سحوق  العطرية,  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو �سناعي, ثلج للمركبات املنع�سة, جلوكوز 

خل,  الب�سري,  للطعام  الغذائية,برغل  لل�سناعات  معد  غلوتني,  دابوق  الطهي,  لأغرا�س 

كت�ساب �سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكولتة 

معكرونة,  معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب, 

نعناع  ال�سكر,  قطر  للطعام,  دب�س  امللت,  �سكر  خبز,مالتوز  حمم�سة,  ذرة  مطحونة,  ذرة 

للحلويات, ع�سل نحل, �سعري مق�سر, خردل, جوز الطيب, نودلز معكرونة رقيقة,فطائر, 

�سعري مطحون,�سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز افرجي, 

رافـيويل,  اجلوز,  اأو  اللوز  برالني حلوى  مهلبية,  بطاطا,  فلفل,دقيق  بيتزا,  توابل,  فلفل 

الكرف�س, �سميد, �سربات  �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة  اأرز,زعفران توابل,  �سو�س حلويات, 

مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه,منكهات 

الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, معجنات 

مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل,م�ساحيق ل�سنع املثلجات, 

حلوى لوز, حلويات فول �سوداين, منكهات بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات 

رقائق  �سوفان,  ا�سا�سه  طعام  مق�سر,  �سوفان  مطحون,  �سوفان  العطرية,  الزيوت  بخالف 

القهوة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية,  خل  حلويات,  �سو�س  اأ�سابع  �سوفان,  دقيق  �سوفان, 

لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سها  الكاكاو,م�سروبات  اأ�سا�سها  م�سروبات 

امللت,  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد,  ك�سك�س  توابل,  الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق 

للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�س, 

امل�سحوقة  فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد, هالميات جلي, 

والفواكه املجففة, اأقرا�س اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 
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توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, 

لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة 

مرق اللحم, معجون حب ال�سويا توبل, اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب, اأطعمة خفـيفة 

اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  الأرز,  على  موؤ�س�سة 

بال�سكر جممد, مو�س  املعكرونة, كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة, 

�سوكولتة -, املو�س )حلوى( �سكريات, كولي�س )فواكه( �سل�سات, مرق تخليل يو�سع فـيه 

اللحم اأو ال�سمك, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�س, حلم اخلنزير ال�سقيل,بذر الكتان 

لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب 

الطهي,  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي, بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات 

لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي 

كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين 

من املعكرونة, اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة, بوريتو�س, جيمباب طبق كوري من الأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, 

اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكولتة  معجون  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سه  معجون 

دقيق, �سراب الأغاف حمليات طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها 

البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  الأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  الأرز,  الأ�سا�سي 

مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز 

�سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور 

ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, 

بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة,  �سوداء,  حنطة  برغل, 

ب�سطيلة  البطاطا,  بهارات, قطع خبز حمم�س, لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 

�سرائح  املخمرة,  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة,  ب�سكويت  �سينبي  حلويات, 

لإنعا�س  علكة  النف�س,  لإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة,  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة 

-110-



اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

متر  غلوتني,  بدون  خبز  �سوبا,  معكرونة,  �سعريية  اأودون,  معكرونة,  �سعريية  النف�س, 

هندي )توابل(, لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية 

املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكولتة اأو غريها., كرو�سان )نوع من املعجنات(, 

خبز بال�سوكولتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية 

�ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سولت القهوة اململوءة, ماء زهر 

الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 

باملك�سرات, معجون اأو هري�س )توابل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144019

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت من  ب�سكويت,  بق�سماط,  الغذائية, قر�سلة  املواد  خبز بدون خمرية, ملح حلفظ 

ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, 

بن غري حمم�س, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, قرفة تابل, براعم 

نبات الكرب املخللة, كارميل �سكاكر, كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, علكة لي�ست لغايات 

طبية, هندباء برية بدائل للقهوة, �ساي, �سوكولتة, مرزبانية, كب�س قرنفل تابل, توابل, 

حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب الذرة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر 

العطرية,  والزيوت  الأثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك,  حمالة 

ملح, عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية, كركم, حمليات طبيعية, بهارات, خبز زجنبيل, 

دقيق  ال�سعري,  دقيق  اخلردل,  دقيق  ذرة,  دقيق  البقول,  دقيق  للطعام,  دقيق  حلو,  فلفل 

�سويا, طحني قمح, ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�س �سكرية حلويات, بتي فور كعك, 
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�سكر, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, زجنبيل تابل, 

عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو �سناعي, ثلج للمركبات املنع�سة, 

جلوكوز لأغرا�س الطهي, دابوق غلوتني, معد لل�سناعات الغذائية, برغل للطعام الب�سري, 

م�سروبات  باحلليب,  قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة,  كت�ساب  خل, 

معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكولتة 

معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, خبز, مالتوز �سكر امللت, دب�س للطعام, قطر ال�سكر, 

رقيقة,  نودلز معكرونة  الطيب,  مق�سر, خردل, جوز  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع 

فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز 

اجلوز,  اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية,  بطاطا,  دقيق  فلفل,  بيتزا,  توابل,  فلفل  افرجي, 

رافـيويل, �سو�س حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�س, �سميد, 

�سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, 

معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات, 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, �سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام ا�سا�سه �سوفان, 

رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع �سو�س حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, 

اأ�سا�سها ال�سوكولتة, بن ا�سطناعي, �سكاكر لالأكل,  اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات  م�سروبات 

امللت,  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد,  ك�سك�س  توابل,  الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق 

للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�س, 

امل�سحوقة  فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد, هالميات جلي, 

والفواكه املجففة, اأقرا�س اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 

توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, 

لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة 

مرق اللحم, معجون حب ال�سويا توبل, اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب, اأطعمة خفـيفة 
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اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  الأرز,  على  موؤ�س�سة 

بال�سكر جممد, مو�س  املعكرونة, كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة, 

�سوكولتة -, املو�س )حلوى( �سكريات, كولي�س )فواكه( �سل�سات, مرق تخليل يو�سع فـيه 

اللحم اأو ال�سمك, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�س, حلم اخلنزير ال�سقيل, بذر الكتان 

لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب 

الطهي,  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي,  بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات 

لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي 

كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين 

من املعكرونة, اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة, بوريتو�س, جيمباب طبق كوري من الأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, 

اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكولتة  معجون  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سه  معجون 

دقيق, �سراب الأغاف حمليات طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها 

البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  الأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  الأرز,  الأ�سا�سي 

مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز 

�سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور 

ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, 

بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة,  �سوداء,  حنطة  برغل, 

ب�سطيلة  البطاطا,  بهارات, قطع خبز حمم�س, لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 

�سرائح  املخمرة,  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة,  ب�سكويت  �سينبي  حلويات, 

لإنعا�س  علكة  النف�س,  لإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة,  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة 

متر  غلوتني,  بدون  خبز  �سوبا,  معكرونة,  �سعريية  اأودون,  معكرونة,  �سعريية  النف�س, 

هندي )توابل(, لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية 

املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكولتة اأو غريها., كرو�سان )نوع من املعجنات(, 
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خبز بال�سوكولتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية 

�ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سولت القهوة اململوءة, ماء زهر 

الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 

باملك�سرات, معجون اأو هري�س )توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(, اأع�ساب بحرية توابل, 

با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, منقوعات 

غري طبية, منكهات للقهوة, م�ستح�سرات منكهة للطعام, توابل بودرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144020

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل, با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار 

توابل  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات  طبية,  غري  منقوعات  امليالد,  عيد 

بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ املواد الغذائية, قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت 

من ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, 

قهوة, بن غري حمم�س, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, قرفة تابل, 

براعم نبات الكرب املخللة, كارميل �سكاكر, كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, علكة لي�ست 

لغايات طبية, هندباء برية بدائل للقهوة, �ساي, �سوكولتة, مرزبانية, كب�س قرنفل تابل, 

املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة,  حب  ف�سار  ذرة,  رقائق  حلويات,  توابل, 

بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات الأثريية والزيوت 

العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية, كركم, حمليات طبيعية, بهارات, خبز 

زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, 
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دقيق �سويا, طحني قمح, ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�س �سكرية حلويات, بتي فور 

كعك, �سكر, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, زجنبيل 

للمركبات  ثلج  �سناعي,  اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل,  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل, 

املنع�سة, جلوكوز لأغرا�س الطهي, دابوق غلوتني, معد لل�سناعات الغذائية, برغل للطعام 

الب�سري, خل, كت�ساب �سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات 

معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكولتة 

معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, خبز, مالتوز �سكر امللت, دب�س للطعام, قطر ال�سكر, 

رقيقة,  نودلز معكرونة  الطيب,  مق�سر, خردل, جوز  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع 

فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز 

اجلوز,  اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية,  بطاطا,  دقيق  فلفل,  بيتزا,  توابل,  فلفل  افرجي, 

رافـيويل, �سو�س حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�س, �سميد, 

�سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, 

معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات, 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, �سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام ا�سا�سه �سوفان, 

رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع �سو�س حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, 

اأ�سا�سها ال�سوكولتة, بن ا�سطناعي, �سكاكر لالأكل,  اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات  م�سروبات 

امللت,  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد,  ك�سك�س  توابل,  الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق 

للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�س, 

امل�سحوقة  فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد, هالميات جلي, 

والفواكه املجففة, اأقرا�س اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 

توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, 
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لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة 

مرق اللحم, معجون حب ال�سويا توبل, اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب, اأطعمة خفـيفة 

اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  الأرز,  على  موؤ�س�سة 

بال�سكر جممد, مو�س  املعكرونة, كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة, 

�سوكولتة -, املو�س )حلوى( �سكريات, كولي�س )فواكه( �سل�سات, مرق تخليل يو�سع فـيه 

اللحم اأو ال�سمك, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�س, حلم اخلنزير ال�سقيل, بذر الكتان 

لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب 

الطهي,  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي,  بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات 

لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي 

كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين 

من املعكرونة, اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة, بوريتو�س, جيمباب طبق كوري من الأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, 

اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكولتة  معجون  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سه  معجون 

دقيق, �سراب الأغاف حمليات طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها 

البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  الأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  الأرز,  الأ�سا�سي 

مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز 

�سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور 

ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, 

بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة,  �سوداء,  حنطة  برغل, 

ب�سطيلة  البطاطا,  بهارات, قطع خبز حمم�س, لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 

�سرائح  املخمرة,  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة,  ب�سكويت  �سينبي  حلويات, 
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لإنعا�س  علكة  النف�س,  لإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة,  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة 

متر  غلوتني,  بدون  خبز  �سوبا,  معكرونة,  �سعريية  اأودون,  معكرونة,  �سعريية  النف�س, 

هندي )توابل(, لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية 

املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكولتة اأو غريها., كرو�سان )نوع من املعجنات(, 

خبز بال�سوكولتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية 

�ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سولت القهوة اململوءة, ماء زهر 

الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 

باملك�سرات, معجون اأو هري�س )توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 1619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144789

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)تقدمي امل�سروبات ال�ساخنة والباردة(, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املميزون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147749

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املخابز وامل�سروبات(, خدمات  باأنواعها ت�سمل  املقاهي واملطاعم  املقاهي )خدمات  خدمات 

خدمات  وامل�سروبات(,  املخابز  ت�سمل  باأنواعها  واملطاعم  املقاهي  )خدمات  الكافترييات 

املخابز  ت�سمل  باأنواعها  واملطاعم  املقاهي  )خدمات  الكانتينات  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم 

املخابز  ت�سمل  باأنواعها  واملطاعم  املقاهي  )خدمات  املطاعم  خدمات  وامل�سروبات(, 

وامل�سروبات(, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة)خدمات املقاهي واملطاعم باأنواعها 

ت�سمل املخابز وامل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�ساة �سور العاملية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 132 ر.ب: 52, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب:  2021/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148187

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز ال�سوادي ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148201

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة ال�سعد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:505 ر.ب: 611, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148344

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف  املالب�س,  تنظيف  واإ�سالحه,  وتنظيفه  بالفراء  العناية  املالب�س,  وكي  غ�سيل 

اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طالل احل�سني احلديثــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 132 ر.ب: 299, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148981

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بقالة / هايرب ماركت / جممع ا�ستهالكي / ال�سترياد 

والت�سدير(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن را�سد خلدمات الإمداد الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 511, ر.ب: 736, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149033

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتثبيت  لوا�سق  امل�ستعارة,  الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق  �سنفرة,  مواد جلخ  �سنفرة,  ورق جلخ 

هواء  معطر  احلالقة,  بعد  ملا  لو�سن,  غ�سول  التجميل,  لغايات  لوا�سق  امل�ستعار,  ال�سعر 

مع اأعواد )عيدان( خ�سبية, م�ستح�سرات تعطري الهواء, حليب اللوز لأغرا�س التجميل, 

مطهر,  ال�سبة  حجر  جتميلية,  لأغرا�س  ال�سبار  م�ستح�سرات  اللوز,  �سابون  اللوز,  زيت 

كهرمان عطر, امونيا مادة قلوية متطايرة, منظف, �سابون م�ساد للعرق, م�سادات للعرق 

عطور  املنزلية,  للغايات  لل�سوا�س  م�سادة  م�ستح�سرات  جمفف,  ورقة  للتواليت,  مواد 

زيوت طيارة, قاب�سات لالوعية لأغرا�س التجميل, مناديل الطفل م�سربة مب�ستح�سرات 

)�سبغة  ب�سمة  الزهور,  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  الطبية,  الأغرا�س  لغري  بال�سم  تنظيف, 

م�ستح�سرات جتميل(, م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية, اأمالح ا�ستحمام لي�ست 

لغايات طبية, اأ�سباغ اللحى, اأقنعة جتميلية, زيت الربغموت, م�ستح�سرات ق�سر مزيالت 

اأمالح  منزلية,  لغايات  األوان,  مزيالت  قا�سرة  م�ستح�سرات  التجميل,  لغايات  األوان, 

رائحة  اإنعا�س  م�ستح�سرات  التجميل,  لأغرا�س  اجل�سم  طالء  ق�سارة,  �سودا  ق�سارة, 
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النف�س,  اإنعا�س  �سرائح  الفم,  رائحة  لنعا�س  رذاذات  ال�سخ�سية,  النظافة  لأغرا�س  الفم 

كيميائية  تنظيف  م�ستح�سرات  الزينة,  �سابون  قطع من  زيوت عطرية,  للكعك  منكهات 

اطقم  لتنظيف  م�ستح�سرات  تنظيف,  م�ستح�سرات  تنظيف,  طبا�سري  منزلية,  لغايات 

الأ�سنان, مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية, حليب منظف لغايات التواليت, 

وقاية  لون يعمل على  الزينة,  لغايات  لغايات جتميلية, ملونات  الكولجني  م�ستح�سرات 

مالءات الغ�سيل, كيماويات لتن�سيع الألوان لغايات منزلية غ�سيل وكي, م�ستح�سرات ازالة 

الألوان, كرميات جتميلية, اأ�سباغ جتميلية, اطقم جتميل, اأقالم جتميلية, م�ستح�سرات 

للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  للرمو�س,  جتميل  م�ستح�سرات  لال�ستحمام,  جتميلية 

م�ستح�سرات  جتميل,  م�ستح�سرات  التنحيف,  لغايات  جتميل  م�ستح�سرات  بالب�سرة, 

جتميل للحيوانات, م�ستح�سرات جتميل لالأطفال, اعواد قطن لأغرا�س التجميل, غزل 

قطني لأغرا�س التجميل, �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج, �سمع للجلد 

اأ�سنان,  منظفات  الأ�سنان,  لتبيي�س  جل  التجميل,  لأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  املدبوغ, 

اأو للحيوانات, مزيالت  �سابون لزالة الروائح الكريهة, مزيالت الروائح الكريهة للب�سر 

العرق للحيوانات الليفة, مزيالت �سعر, �سمع ازالة ال�سعر, منظفات بخالف امل�ستخدمة 

فـي العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية, م�ستح�سرات الغ�سل لأغرا�س �سخ�سية اأو �سحية 

اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة, �سامبو جاف, م�ستح�سرات التنظيف اجلاف, ماء الكولونيا, 

زيوت عطرية, زيوت عطرية من خ�سب الأرز, زيوت عطرية من الكباد, زيوت عطرية من 

جتميل  م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  لي�س  العني  غ�سول  عطور,  زهور  خال�سات  الكباد, 

احلواجب, اأقالم احلواجب, رمو�س م�ستعارة, اأظافر م�ستعارة, منكهات للم�سروبات زيوت 

عطرية, م�ستح�سرات تبخري عطور, زيت الغلتريية, جيل للعني م�سحح ي�ستخدم لأغرا�س 

جتميلية, جريانيول, مواد دهنية لأغرا�س التجميل, م�ستح�سرات جلخ, بال�سم لل�سعر, 

ملونات لل�سعر, غ�سول لو�سن, لل�سعر, رذاذ �سرباي, لل�سعر, م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر, 

م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر, هليوتروبني, حناء �سبيغ جتميلي, خال�سات اأع�ساب لغايات 

التجميل, بريوك�سيد الهيدروجني لأغرا�س التجميل, بخور, ايونون عطر, زيت اليا�سمني, 

هيبوكلوريد البوتا�سيوم, اعواد البخور, م�ستح�سرات ازالة الالكيه, قا�سر للغ�سيل والكي, 
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نيلة للغ�سيل ال�سبغة الزرقاء, ملمع للغ�سيل والكي, م�ستح�سرات ق�سر القم�سة لغ�سيل 

املالب�س, م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي, زيت اخلزامى, ماء اخلزامى, م�ستح�سرات ق�سر 

اجللد املدبوغ, ملمعات �سفاه, علب اأحمر ال�سفاه, طالء ال�سفاه, �سائل مطاطي )لتك�س( 

لطالء اجل�سم لأغرا�س التجميل, غ�سولت لو�سن, لأغرا�س التجميل, مكياج, م�ساحيق 

لأغرا�س  تدليك  �سموع  م�سكرة,  املكياج,  ازالة  م�ستح�سرات  مكياج,  م�ستح�سرات  مكياج, 

التجميل, مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�س الطبية, مياه ماي�سالر )معقمة و منظفة 

للوجه(, خال�سات النعناع زيت عطري, نعناع ل�سناعة العطور, �سمع لل�سوارب, غ�سولت 

اأظافر ل�سقة م�سنعة, م�ستح�سرات  العطور,  لغايات طبية, م�سك ل�سناعة  لي�ست  للفم 

العناية بالأظافر, ملمع اأظافر, ملمع اأظافر, مزيالت طالء الأظافر, زيت الرتبنتني لإزالة 

زيوت  والروائح,  للعطور  زيوت  التجميل,  لغايات  زيوت  التنظيف,  لغايات  زيوت  الدهون, 

لأغرا�س الزينة, معاجني ل�سحذ اموا�س احلالقة, �سناعة عطور, عطور, فازلني لأغرا�س 

�سقل,  م�ستح�سرات  �سقل,  ورق  �سقل,  كرميات  نباتية,  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل, 

احمر �سقل, حجارة �سقل, �سمع �سقل, مراهم لأغرا�س التجميل, مزيجات من اوراق الورد 

املجففة املعطرة روائح طيبة, حجر اخلفاف, زيت الورد, اكيا�س معطرة للبيا�سات, قما�س 

ك�سط, ورق زجاج, ماء معطر, خ�سب معطر, �سامبو للحيوانات م�ستح�سرات غري طبية 

للتنظيف والعناية, �سامبو للحيوانات الأليفة م�ستح�سرات غري طبية للتنظيف والعناية, 

القاب�سة,  الأدوية  مطهرة  حالقة  حجارة  حالقة,  �سابون  حالقة,  م�ستح�سرات  �سامبو, 

�سابون,  القدام,  لتعرق  �سابون  الب�سرة,  تبيي�س  كرميات  ملمعات,  تلميع  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل, م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س, م�سحوق 

التالك للزينة, �سرائط تبيي�س الأ�سنان, مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن, جتميلية, 

مناديل مبللة مب�ستح�سرات لإزالة مواد التجميل, مواد تواليت, معجون اأ�سنان, غ�سولت 

مهبلية لأغرا�س ال�سحة ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق, م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنفـي مل�ستح�سرات التجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 39025, دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

ا�ســـــــــــم الوكيـــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3746 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149096

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

الوجبات  تقديـــم  مطاعـــم  خدمات  الذاتية,  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم,  خدمات 

اخلفـيفة, خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة وفاء ال�سالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149143

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستوى الأول لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�س, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149562

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات,  حلوى  قطع  والباردة(,  ال�ساخنة  القهوة  )م�سروبات  باحلليب  قهوة  م�سروبات 

)فطائر ومعجنات(, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي)م�سروبات ال�ساي باحلليب اأو غريها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منال حممد بهوان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149592

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو الفاروق بن �سالح  الهنائي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149652

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع  املركبات  �سيانة  للمركبات(,  اجلديدة  الغيار  قطع  )بيع  ال�سيارات  واإ�سالح  �سيانة 

قطع الغيار امل�ستعملة للمركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأركان الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 211 ر.ب: 949, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/30

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149909

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات اأبو زيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 114 ر.ب: 578, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150030

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حامت بن حممد بن اأحمد ال�سيزاوي �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 321 ر.ب: 311, ولية �سحار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150069

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة غ�سيل)الغ�سالت الكهربائية اآلت غ�سل القوارير )غ�سالت الأطباق الأوتوماتيكية(, 

مكاب�س للمكائن)املكان�س الكهربائية(, خراطيم املكان�س الكهربائية, خراطيم المت�سا�س 

الكهربائية  )املكان�س  الكهربائية(, ع�سارات غ�سيل  املكان�س  )اأكيا�س  الكهربائية  للمكان�س 

على �سكل ع�سا(,  خفاقات كهربائية, خفاقات كهربائية لغايات منزلية)املنافـيخ الكهربائية 

الدوارة, الروبوتات )الآلت((, م�سخات اآلت,)م�سخات تدار بالهواء امل�سغوط(,  م�سخات 

جمارف  للثالجات(,  )�ساغطات  للثالجات  �ساغطات  كهربائية(,  دوارة  اآلت,)�سواغط  تفريغ 

الكهربائية  اآلت,)اخلالطات  خالطات  امل�سخنة((,  )غري  الدوارة  ميكانيكية)املجففات 

هوائية)املكان�س  مكثفات  منزلية,  لغايات  كهربائية  خالطات  املنزلية(,   لال�ستخدامات 

الكهربائية(, مكثفات  النقد)حم�سرات الطعام  الآلية(, غ�سالت تعمل بقطع  الكهربائية 

بخار, اأجزاء اآلت,)مكان�س البخار للغايات املنزلية(, عدد حتمل باليد بخالف التي تدار 

يدويا)مكان�س الكهربائية اليدوية, املكان�س الكهربائية لل�سرا�سف(, بدلت هيكلية خارجية 

روبوتية, غري تلك املخ�س�سة لأغرا�س طبية )روبوتات التدبري املنزيل لالأغرا�س املنزلية, 

الروبوتات لال�ستخدام ال�سخ�سي, حتديدا: روبوتات للتنظيف(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�س انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128, يوي-دايرو, يوجندييوجنبو-جو, �سيول, جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

ا�ســـــــــــم الوكيـــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150109

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت حمركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع زيوت عمان للمحركات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 512 ر.ب: 169, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150123

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سنان,  طب  خدمات  الطبية,  امل�ساعدة  ال�سحية,  الرعاية  الطبية,  العيادات  خدمات 

العالج,  خدمات  بعد,  عن  التطبيب  خدمات  ال�سيدلنية,  الن�سائح  الطبي,  التمري�س 

خدمات مراكز ال�سحة, ا�ست�سارة �سحية, خدمات تقومي الأ�سنان, خدمات التحليل الطبي 

لأغرا�س الت�سخي�س والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية, الفح�س الطبي )خا�سة 

للك�سف عن ومعاجلة الأمرا�س املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها, الرعاية التمري�سية 

فـي املنزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سناع الأمل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 416 ر.ب: 166, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150198

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عي�سى املكتومي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1024 ر.ب: 311, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150212

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رياح التغيري ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 211 ر.ب: 100, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150214

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع املنتجات املعدنية الإن�سائية واأجزائها مثل اجل�سور, اأبراج, اأعمدة, عوار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإمرباطور اخلليج للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150219

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سنع توابل و بن و قهوة والعطارة والبهارات و املك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناب للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150272

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  اجلاهزة,  للمالب�س  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور, البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية وال�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التفا�سيل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150273

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة, منكهات للقهوة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات �سوكولتة باحلليب, م�سروبات 

اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, م�سروبات قهوة 

باحلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التفا�سيل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 211 ر.ب: 875, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150274

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعاع الف�ساء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150277

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الإن�ساءات العمرانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150279

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممود خمي�س ت�سار �سمبيه البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150287

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية )ت�سمل ف�ساتني الأفراح(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خالد بن مراد بن علي البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 311 ر.ب: 222, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150288

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم, خدمات  الفنادق, خدمات  املقاهي, خدمات  وال�سراب, خدمات  بالطعام  التموين 

مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ريا�س اخلليج للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150289

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و احلقائب وال�سلع 

اجللدية وتوابع ال�سفر و الأقم�سة واملن�سوجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اجلابر ال�سبلي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 311 ر.ب: 14, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150291

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية )امل�سروبات والكوفـي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خطوة العطاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 244, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150292

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات ال�سناعية, بيع ولف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبريز للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150295

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية, ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار التوبة للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150300

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )بيع الذرة و الآي�س كرمي والع�سائر بكافة اأنواعه(, خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوء ال�ساطع الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150317

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم )رو�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأنامل الف�سية للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 511 ر.ب: 2050, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150318

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال, ن�سر مواد الدعاية والإعالن, خدمات وكالت التوظيف, دعاية 

واإعالن, توظيف الأفراد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساطري املجد الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150319

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل, العناية باأظافر اليدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمة الهم�س املخملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150320

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن حمد بن عامر البطا�سي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150321

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإنرتنت  مواقع  طريــق  عـــن  احلا�سوبيـــة  والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات  توفـري 

املعلومات  تقنية  جمــــال  فــــي  الدعــم  وخدمات  اخلا�سة  الربجميات  وبرجمة  )ت�سميم 

والربجمة احلا�سوبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمتار العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 426, الغربة اجلنوبية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150328

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإر�ساد التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكادميية الذكاء الاإ�سطناعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 68 ر.ب: 123, اخلو�س, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150329

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج البتكار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150331

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء, الإن�ساء, تنظيف املباين من الداخل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقور اجلارحة الربونزية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150332

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب ت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جبل بعدان للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150359

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عادل املعمري للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 319 ر.ب: 448, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150360

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سيل منح للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 619 ر.ب: 79, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150361

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: افاق ظفار العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150363

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دراجات هوائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذوق الرفـيع للدراجات النارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150364

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعلومات  وكالت  خدمـــات  لل�سركـــة(,  رئي�سيــــة  )عالمــــة  الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  عامة,  عر�س  خدمات  لل�ســــجل(,  رئي�سية  )عالمة  التجارية 

الأعمال, اإدارة امللفات املربجمة, ت�سويق, خدمات الت�سويق عرب الهاتف, خدمات الو�ساطة 

التجارية, اإدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين, التفاو�س وعقد ال�سفقات التجارية 

اإطار  فـي  الت�سويق  املوؤقتة,  الأعمال  اإدارة  خدمات  ال�ستهدافـي,  الت�سويق  الغري,  حل�ساب 

ن�سر الربجميات, خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات, خدمات ال�سغط التجاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـينيقيا لالأعمال و ال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150365

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأجهزة حا�سوب, برجمة احلا�سوب )خا�سة فـي برجمة الأجهزة الطبية(, ت�سميم 

برامج حا�سوبية)خا�سة فـي الأجهزة الطبية(, حتديث برامج حا�سوب)خا�سة فـي الأجهزة 

الطبية(, تاأجري برامج حا�سوب, ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب, �سيانة برامج حا�سوب)خا�سة 

فـي الأجهزة الطبية(, حتليل اأنظمة حا�سوب, ت�سميم اأنظمة حا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـينيقيا لالأعمال و ال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

-143-



اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150396

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كوا�سف)برامج ت�سغيل اأجهزة الكمبيوتر امل�سجلة, تطبيقات الكمبيوتر امل�سجلة, تطبيقات 

برجميات الهواتف املحمولة القابلة للتنزيل, تطبيقات برجميات اأجهزة الكمبيوتر القابلة 

للتنزيل, برامج الكمبيوتر امل�سجلة, الأدوات الإلكرتونية واحلا�سوبية التي ميكن ارتدائها 

البيانات  فـي ذلك: معاجلة  الإلكرتونية واحلا�سوبية, مبا  التطبيقات  بباقة من  واملزودة 

واملعلومات, ال�ساعات الذكية, النظارات الذكية, الع�سبات الذكية, قارئات اإلكرتونية للكتب, 

برجميات العاب الكمبيوتر, برامج الكمبيوتر )تطبيقات قابلة للتنزيل(, تطبيقات برامج 

الكمبيوتر, وحتديدا التطبيق الذي يتيح مل�ستخدميه امكانية البحث والتفتي�س والتحليل 

واملقارنة واحلجز للعرو�س الرتويحية واخل�سومات وال�سفقات ذات الأ�سعار اخلا�سة فـي 

جمال ال�سلع واخلدمات ال�ستهالكية وخدمات ال�سفر واليواء, تطبيقات برامج الكمبيوتر, 

وحتديدا التطبيق الذي يتيح مل�ستخدميه اإمكانية الو�سول اىل اخل�سومات واإمكانية اإعادة 

ال�سلع وا�ستبدالها ومواقع مقارنة اأ�سعار ال�سلع وتقييم املنتجات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز �سنغافور بي تي اي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6 باتريي رود, �سنغافورة, 049909, 0, 0, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/24

ا�ســـــــــــم الوكيـــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150397

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت  خدمات  الكمبيوتر,  �سبكات  عرب  الدعاية  )خدمات  التوظيف  وكالت  خدمات 

الدعاية وال�سهرة, خدمات امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال, خدمات الإدارة الفندقية, خدمات 

توفـري املعونة اخلارجية لالأفراد )م�ساعدة اإدارية(, توفـري معلومات الأعمال عرب املواقع 
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الإلكرتونية, الإدارة التجارية لرتاخي�س الب�سائع واخلدمات ل�سالح الغري, خدمات ترويج 

خدمات  ا�سرتاكات  تنظيم  الفراد,  باإدارة  اخلا�سة  ال�ست�سارات  خدمات  للغري,  املبيعات 

الطريان  وخطوط  واملنتجعات  للفنادق  الرتويجية  اخلدمات  الغري,  ل�سالح  الت�سالت 

تنظيم  املكافاآت,  برامج  نظام  والجازات عرب  وال�سفر  الوقت  وم�ساركة  ال�سيارات  وتاأجري 

الت�سجيعية  واحلوافز  املكافاآت  برامج  العمالء,  مكافاآت  برامج  على  وال�سراف  وت�سغيل 

لأغرا�س الدعاية والرتويج التجاري, اخلدمات ال�ست�سارية والإدارية فـي جمال الفنادق 

وال�سفر وتخطيط ال�سفر وت�سغيل الأعمال املرتبطة بال�سياحة وال�سفر, خدمات الدعاية 

الت�سال  و�سائل  عرب  الغري  ل�سالح  واخلدمات  الب�سائع  وت�سويق  ترويج  وخ�سو�سا 

الإلكرتونية و�سبكات اللياف الب�سرية, اخلدمات اخلا�سة مبقارنة اأ�سعار خدمات تاأجري 

ال�سيارات واأ�سعار تذاكر الطريان واأ�سعار تذاكر البواخر ال�سياحية واأ�سعار الإقامة املوؤقتة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز �سنغافور بي تي اي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6 باتريي رود, �سنغافورة, 049909, 0, 0, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/24

ا�ســـــــــــم الوكيـــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150399

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكمبيوتر,  برامج  تاأجري  خدمات  الكمبيوتر,  برامج  حتديث  املدن)خدمات  تخطيط 

الكمبيوتر, خدمات توفـري حمركات البحث عرب الإنرتنت,  املتعلقة بربامج  ال�ست�سارات 

 ,)SaaS( خدمات مراقبة اأنظمة الكمبيوتر عرب خا�سية النفاذ عن بعد, الربامج كخدمات

برجمـــيات  تطبيـــقات  وتطوير  ت�سميم  خدمات  الإلكرتونية,  البيانات  تخزين  خدمات 

ت�سمـــيم  الكمبيوتـــر,  بربامـــج  اخلا�ســــة  والتطوير  الأبحاث  خدمات  املحمولة,  الهواتف 

الديكور الداخلي, توفـري مواقع اإلكرتونية متكن امل�ستخدمني من ن�سر اجلداول املقارنة 
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وتقييم والتو�سيات اخلا�سة بالأحداث والأن�سطة فـي قطاع الفنادق واملنتجعات والطريان 

وتاأجري ال�سيارات وم�ساركة الوقت وال�سياحة وال�سفر وخدمات اإم�ساء الإجازات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز �سنغافور بي تي اي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6 باتريي رود, # 20-01, �سنغافورة, 049909, 0, 0, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/24

ا�ســـــــــــم الوكيـــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150402

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق )خدمات اليواء املوؤقت )الفنادق والنزل(, خدمات تاأجري الإقامة املوؤقتة, 

الجتماعات, خدمات  قاعات  تاأجري  املوتيالت خدمات  املوؤقتة, خدمات  الإقامة  حجوزات 

بالأفراد,  النهارية  العناية  خدمات  املتقاعدين,  بيوت  خدمات  ال�سياح,  ا�ست�سافة  بيوت 

الطعام  واطقم  ومفار�سها  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  خدمات  احليوانات,  اإيواء  خدمات 

اأو  الأميال  اكت�ساب  اإمكانية  للعمالء  تتيح  التي  واملوتيالت  الفنادق  خدمات  وال�سراب, 

النقاط التي ميكن ا�سرتدادها عرب ا�ستئجار غرف الفنادق باأ�سعار خمف�سة اأو من خالل 

والهدايا  البحرية  والرحالت  ال�سيارات  وتاأجري  الطريان  تذاكر  اأ�سعار  على  احل�سومات 

والهدايا التذكارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز �سنغافور بي تي اي. ليمتد.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6 باتريي رود, # 20-01, �سنغافورة, 049909, 0, 0, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/24

ا�ســـــــــــم الوكيـــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150490

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري  الإنرتنت(,  طريق  عن  بالتجزئة  )البيع  بعد  عن  للت�سوق  ات�سال  قنوات  توفـري 

حجرات عرب الإنرتنت )البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سوام العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150501

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو )النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب 

الإ�سطناعي, الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات 

امللح واخلردل  املثلجة, ع�سل النحل والع�سل الأ�سود, اخلمرية وذرور اخلبازة,  واحللويات 

واخلل, البهارات والتوابل, الثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه نا�سر را�سد نا�سر الذهلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بر دبي, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/1

ا�ســـــــــــم الوكيـــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150924

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفائح  �سفائح,  اأردواز  معدنية,  غري  لالإعالنات  اأعمدة 

م�سغول,  ن�سف  خ�سب  معدنية,  غري  للطي,  قابلة  اأبواب  اخل�سب,  من  �سرائح  ال�سقوف, 

األواح خ�سب من�سورة, خ�سب رقائقي اأبلكاج, خ�سب م�سنع, خ�سب م�سغول, خ�سب من�سور, 

بالط من اخل�سب, ق�سور خ�سب, األواح لالأر�سيات, ورق مقوى للبناء, رفوف للمواقد غري 

معدنية, مدا�سات درج درجات, غري معدنية, األواح لالأر�سيات اخل�سبية املزخرفة, اأر�سيات 

خ�سبية مزخرفة, خ�سب قابل للت�سكيل, بوابات غري معدنية, خزانات غري معدنية, نوافذ 

اإطارية غري معدنية, األواح من لب اخل�سب للبناء, اأبواب مدرعة غري معدنية, األواح درعية 

غري معدنية, اأبواب متاأرجحة )تفتح بالجتاهني(, غري معدنية, اأبواب اأكورديون )اأبواب 

قابلة للطي( غري معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ح�سن بهال للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34944 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2007/7/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 836 فـي 2007/4/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جمال عبدالنا�سر حممود املحاميد 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: خالد املحاميد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بولندي، �س.ب: 81450 دبي، اخلليج التجاري، برج اأك�س�سينغ 

الطابق 14، مكتب 1401 - 1407، الإمارات العربية املتحدة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/23م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/26م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 91832  

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/1/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1117 فـي 2015/10/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جمال عبدالنا�سر حممود املحاميد 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: خالد املحاميد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بولندي، �س.ب: 81450 دبي، اخلليج التجاري، برج اأك�س�سينغ 

الطابق 14، مكتب 1401 - 1407، الإمارات العربية املتحدة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/23م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/26م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40248 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/12/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 823 فـي 2006/9/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: باول فرانك اند�سرتيز ال ال �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: باول فرانك ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: يونيت 1003 ، 10/ اإف �سنغهاى اإند اإنف�ستمنت بيلدينغ 48 - 

62 هني�سى رود و انت�ساى، هونغ كونغ

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هونغ كونغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/26م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40249 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/12/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 823 فـي 2006/9/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: باول فرانك اند�سرتيز ال ال �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: باول فرانك ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: يونيت 1003 ، 10/ اإف �سنغهاى اإند اإنف�ستمنت بيلدينغ 48 - 

62 هني�سى رود و انت�ساى، هونغ كونغ

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هونغ كونغ

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/26م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1754 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1992/3/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 471 فـي 1992/1/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37271 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/8/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 807 فـي 2006/1/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 57890 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 907 فـي 2010/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80319 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1044 فـي 2014/1/26م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80320 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80321 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80322 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/6/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80331 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/6/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80332 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80333 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80334 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1041 فـي 2014/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97869 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1149 فـي 2016/6/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ليو فارما اآ/ ا�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي اإم بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/28م
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مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوادي للتنمية والتطوير �ش.م.م
يعلن مكتب �لنخبة لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �ملالية و�القت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  و�لتطوير �ش.م.م,  للتنمية  �لو�دي  �صركة 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/11/٨م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,120٧٤1٣
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٧٥٦  ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤٤٩٩٨٥٨ فاك�ش رقم:٢٤١٢١٣٣٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

مكتب اأطل�ش - حما�صبون قانونيون وا�صت�صاريون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القمة للنفط والغاز �ش.م.م
يعلن مكتب �أطل�ش - حما�صبون قانونيون و��صت�صاريون - �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لقمة 
للنفط و�لغاز �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1٦٩012٤, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ 2020/٩/1٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١٩٢  ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٠٧٤٠٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعاع �صحار �ش.م.م
يعلن مكتب �جلدوى �لعاملية لال�صت�صار�ت �ملالية وتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة 
وللم�صفي   ,1٣٥2٥2٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �صعاع �صحار 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٥٥٦  ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠١٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

مركز اخلليج لال�صت�صارات والتدقيق 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكهف للتجارة �ش.م.م
للتجارة  �لكهف  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  و�لتدقيق  �خلليج لال�صت�صار�ت  يعلن مركز 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 12٣2٤٩٥, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/10/12م,  �ملوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
العذيبة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٢٣٥٨  ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤١٣٩٣٥٠ - ٩٧٢٣٩٦٩٦ فاك�ش رقم:٢٤١٣٩٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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هالل بن خلفان بن �صامل الرحبي
ومازن بن هالل بن خلفان الرحبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو مازن الرحبي للتجارة �ش.م.م

يعلن هالل بن خلفان بن �صامل �لرحبي ومازن بن هالل بن خلفان �لرحبي �أنـهما يقــومان 
بت�صفـيــة �صركة �أبو مازن �لرحبي للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدهما  وللم�صفيني   ,1٨1٥٥٦٣ بالرقـم 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــيني  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٥٦٢  ر.ب:١١٢ 

 هاتف رقم:٩٦١٨١٨١٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـيان مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـيني 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــيان

طالب بن حمود بن خليفة الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الركائز املتكاملة للم�صاريع �ش.م.م
�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لركائز �ملتكاملة  يعلن طالب بن حمود بن خليفة �لر��صدي 
للم�صاريع �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 10٧٨٧٦1, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/11/22م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:٩٩٣٥٥٥٦٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٣(

نا�صر بن عي�صى بن �صالح ال�صليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بلبل اجلزيرة للتجارة - ت�صامنية

�جلزيرة  بلبل  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صليماين  �صالح  بن  عي�صى  بن  نا�صر  يعلن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٥0٩2٤٥0, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�صفي  201٨/٣/1٤م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٩٦٩٤٧٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عبداللـه بن اأحمد بن زاهر العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املنهمر �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �أحمد بن ز�هر �لعربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملنهمر �ش.م.م, و�مل�صجلة 
لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1٣0٦٦٣٥, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
�لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٤٤٤٦٦٢٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٣(

حممد بن �صليمان بن �صامل احل�صرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكمال اجلديد للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن �صليمان بن �صامل �حل�صرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لكمال �جلديد 
�لـتجاري بالرقـم 10٧٩٧٦0, وفقا التفاق  �أمانة �ل�صجل  للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�صفي  2021/٩/22م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٧٧٢  ر.ب:١١٧

 هاتف رقم:٩٥٢٧١٦٥٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عبداللـه بن م�صلم بن �صعيد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز اأبو هود للت�صويق �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن م�صلم بن �صعيد �ملحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مركز �أبو هود 
للت�صويق �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1٦٤٩٥2٣, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/11/10م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:٩٩٣١١٢٠٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٣(

حممد بن عي�صى بن �صالح املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة الربختي واملعمري للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن حممد بن عي�صى بن �صالح �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لربختي و�ملعمري للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 10٧٥٩٨٩, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:١٧٦  ر.ب:٣٢٢
 هاتف رقم:٩٦٦٦٩٢٩٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اأحمد بن خمي�ش بن �صيف العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زوايا الغيل املتميزة - ت�صامنية

يعلن �أحمد بن خمي�ش بن �صيف �لعي�صائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة زو�يا �لغيل �ملتميزة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1121211, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٦٧٧٧٧٥٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٣(

حممد بن �صعيد بن حممد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صاتني القابل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن حممد بن �صعيد بن حممد �حلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ب�صاتني �لقابل للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 122٦011, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٤٢٠  ر.ب:٤٢١

 هاتف رقم:٩٢٨٨٠٨٩١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

ح�صن بن علي بن �صليمان الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ح�صن بن علي بن �صليمان الرو�صدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

بن  �صركة ح�صن بن علي  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لرو�صدي  �صليمان  بن  يعلن ح�صن بن علي 
�لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - للتجارة  و�صريكه  �لرو�صدي  �صليمان 
�لغـيــــر,  �أمــام  �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة  بالرقـم 10٦12٨٤, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٢٢٦٣٢٩٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب النربا�س املتاألق ملراجعة وتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساط املا�سية - تو�سية

يعلــن مكتب النربا�س املتاألق ملراجعة وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الب�ساط 

املا�سية - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1106837، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 79666404 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

خمي�س بن هالل بن حمدان املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأدهم الرواحي للتجارة �س.م.م

يعلن خمي�س بن هالل بن حمدان املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو اأدهم الرواحي للتجارة 

�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1248402، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�س.ب: 234 ر.ب: 114

هاتف رقم: 95250004 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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في�سل بن عبيد بن حمود احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد الناجح للتجارة - ت�سامنية

يعلن في�سل بن عبيد بن حمود احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الحتاد الناجح للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1158087، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2021/12/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 96344555

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد جند للتجارة - ت�سامنية

يعلن في�سل بن عبيد بن حمود احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احتاد جند للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1158090، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2021/12/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 96344555

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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خليفة بن حمد بن نا�سر ال�ساعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة خليفة بن حمد بن نا�سر ال�ساعدي وولده للتجارة - تو�سية

يعلن خليفة بن حمد بن نا�سر ال�ساعدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خليفة بن حمد بن نا�سر 

ال�ساعدي وولده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8057915، 

وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة الربميي

هاتف رقم: 95926500 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

خالد بن علي بن حممد الغفيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة حرمول للتجارة - ت�سامنية

يعلــن خالد بن علي بن حممد الغفيلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة لوؤلوؤة حرمول للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1279892، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2021/12/19م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

�س.ب: 2222 ر.ب: 325

هاتف رقم: 96165808 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن �سلطان بن حمد النعماين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال النيد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �سلطان بن حمد النعماين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جبال النيد للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1169466، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/12/19م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 94200296 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

علي بن نا�سر بن �سيف الها�سمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة القور للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  القور  وردة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الها�سمي  �سيف  بن  نا�سر  بن  علي  يعلن 

واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1150779، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/12/15م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 94200296 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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عمر بن عبداللـه بن عامر ال�سيبه املري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة املري والفراجي للتجارة )�سركة منطقة حرة( �س.م.م

يعلن عمر بن عبداللـه بن عامر ال�سيبه املري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املري والفراجي 

للتجارة )�سركة منطقة حرة( �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1318360، 

فـي  ال�سركـــــــة  2021/12/1م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

ال�سعادة - والية �ساللة - حمافظة ظفار

�س.ب: 2111 ر.ب: 211

هاتف رقم: 71505430 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

يون�س بن عبيد بن حمود احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإتقان الراقي احلديث للخدمات - ت�سامنية

يعلن يون�س بن عبيد بن حمود احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الإتقان الراقي احلديث 

للخدمات - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1249227، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/12/22م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 92502333

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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�سامل بن مرهون بن �سامل املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة ال�سعار الذهبي �س.م.م

يعلن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جمموعة ال�سعار الذهبي 

�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1164056، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب: 628 ر.ب: 326

هاتف رقم: 99009140 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار املنطقة �س.م.م

يعلن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأنوار املنطقة �س.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1048210، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب: 628 ر.ب: 326

هاتف رقم: 99009140 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املنطقة املتحدة �س.م.م

يعلن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإعمار املنطقة املتحدة 

�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1150775، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�س.ب: 628 ر.ب: 326

هاتف رقم: 99009140 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املنطقة احلديثة �س.م.م

يعلن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإعمار املنطقة احلديثة 

�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1105769، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�سقط

�س.ب: 628 ر.ب: 326

هاتف رقم: 99009140 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة االأنوار العربية املميزة للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأنوار العربية املميزة 

 ،1087603 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  واملقاولت  للتجارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�س.ب: 628 ر.ب: 326

هاتف رقم: 99009140 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

فاطمة بنت �سيف بن را�سد املعمرية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأنوار حفيت املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

تعلن فاطمة بنت �سيف بن را�سد املعمرية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اأنوار حفيت املميزة 

 ،1096185 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية 

مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب: 628 ر.ب: 326

هاتف رقم: 99009140 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

داوود بن �سليمان بن �سالح الراجحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيد للطاقة �س.م.م

للطاقة  ال�سيد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الراجحي  �سالح  بن  �سليمان  بن  داوود  يعلن 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1243570 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ 2021/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب: 4161 ر.ب: 111

هاتف رقم:96046951 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سفوفة املتميزة �س.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة امل�سفوفة املتميزة  يعلن داوود بن �سليمان بن �سالح الراجحي 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1285402 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ 2021/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب: 4161 ر.ب: 111

هاتف رقم:96046951 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

يو�سف بن مبارك بن يو�سف الكندي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عبداللـه بن علي بن حممد الربيكي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه بن علي بن  يعلن يو�سف بن مبارك بن يو�سف الكندي 

الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  الربيكي  حممد 

الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  3133265، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 71700017 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

حممد بن خمي�س بن �سيف ال�سيابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة بحر العرب - ت�سامنية

يعلن حممد بن خمي�س بن �سيف ال�سيابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنمة بحر العرب - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1254752، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2021/11/3م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية بدبد - حمافظة الداخلية

�س.ب: 48 ر.ب: 600

هاتف رقم: 92985002 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

وهاب بن مراد بن عي�سى البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعدن النادر �س.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املعدن النادر �س.م.م،  يعلن وهاب بن مراد بن عي�سى البلو�سي 

املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1304446 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/12/12م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

املنومة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب: 3281 ر.ب: 112

هاتف رقم: 94354545 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن �سامل املخيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احلرمني للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن �سامل املخيني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خط احلرمني للتجارة 

واملقاولت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 4122003، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/12/20م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: 95999808 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

يون�س بن �سامل بن هديب احلب�سي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف الرو�سة احلديثة �س.م.م

يعلن يون�س بن �سامل بن هديب احلب�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأطياف الرو�سة احلديثة 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1133550 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ 2021/12/15م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب: 77 ر.ب: 423

هاتف رقم: 92664554 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

يون�س بن عبيد بن حمود احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإتقان املتقدم للخدمات - تو�سية

املتقدم للخدمات -  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الإتقان  يعلن يون�س بن عبيد بن حمود احلجري 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1249139 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 

املوؤرخ 2021/12/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 92502333

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

�سعيد بن حمد بن حممد الوهيبي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت االأهلي الرائع �س.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البيت الأهلي الرائع  يعلن �سعيد بن حمد بن حممد الوهيبي 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1059052 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ 2021/12/15م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب: 246 ر.ب: 319

هاتف رقم: 99460100 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

حممد بن خمي�س بن �سيف ال�سيابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأحذية اخلليجية �س.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأحذية اخلليجية  يعلن حممد بن خمي�س بن �سيف ال�سيابي 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1297311 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ 2021/11/2م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب: 149 ر.ب: 620

هاتف رقم: 92985002 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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عبداللـه بن عبيد بن م�سرور اليعربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عبداللـه بن عبيد و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن عبيد بن م�سرور اليعربي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه بن عبيد 

 ،1376756 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه 

وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2021/11/25م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�س.ب: 461 ر.ب: 320

هاتف رقم: 98897922 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

في�سل بن عبيد بن حمود احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد االأندل�س للتجارة - ت�سامنية

يعلن في�سل بن عبيد بن حمود احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احتاد الأندل�س للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1158082، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2021/12/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 96344555

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية املتحدة للحفريات وامل�ساريع �س.م.م

املتحدة  العاملية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدرعي  حمد  بن  �سعيد  بن  عبداللـه  يعلن 

 ،1566997 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  وامل�ساريع  للحفريات 

وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2021/12/21م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

امل�سفاة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب: 644 ر.ب: 130

هاتف رقم: 99267653 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

حممد بن جمعة بن حممد الزدجايل 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة احلديثة لالإن�ساءات والتعمري �س.م.م

احلديثة  القمة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزدجايل  حممد  بن  جمعة  بن  حممد  يعلن 

 ،1079180 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  والتعمري  لالإن�ساءات 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�س.ب: 196 ر.ب: 312

هاتف رقم: 99515005 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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خليفة بن �سامل بن حممد الغافري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط املعمورة للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية

يعلن خليفة بن �سامل بن حممد الغافري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خط املعمورة للم�ساريع 

املتكاملة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1135896، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/12/21م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�س.ب: 471 ر.ب: 511

هاتف رقم: 96303777

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

املعت�سم بن خليفة بن ح�سن العامري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهاب املتحدة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سهاب املتحدة -  يعلن املعت�سم بن خليفة بن ح�سن العامري 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1030301، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2021/12/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�س.ب: 270 ر.ب: 614

هاتف رقم: 99862646

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

داوؤد بن را�سد بن �سليم ال�سهيمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة حمالح لالألوان والت�ساميم - ت�سامنية

يعلن داوؤد بن را�سد بن �سليم ال�سهيمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة لوؤلوؤة حمالح لالألوان 

وفقا   ،1211790 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - والت�ساميم 

فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/10/20م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمالح - والية دماء والطائيني - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 95628299

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

�ساروي�سوار بيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع اأ�س فـي بيتي لالأقم�سة )�سركة منطقة حرة( �س.م.م

يعلن �ساروي�سوار بيني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اأ�س فـي بيتي لالأقم�سة )�سركة 

منطقة حرة( �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1341881، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب: 155 ر.ب: 322 

هاتف رقم: 94443003 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

خمي�س بن �سامل بن خمي�س ال�سويل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات التقنية للبنية التحتية �س.م.م

التقنية  �سركة اخلدمات  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سويل  بن خمي�س  �سامل  بن  يعلن خمي�س 

وفقا   ،1104570 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  التحتية  للبنية 

فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/10/5م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

غال - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب: 1620 ر.ب: 130

هاتف رقم: 97777706 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

عبدالعزيز بن �سامل بن حمدان ال�سارمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عبدالعزيز و�سامل للتجارة واال�ستثمار �س.م.م

يعلن عبدالعزيز بن �سامل بن حمدان ال�سارمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبدالعزيز و�سامل 

 ،1668056 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  وال�ستثمار  للتجارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط

�س.ب: 37 ر.ب: 620

هاتف رقم: 91213706 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

حممد بن نا�سر بن �سامل الوائلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�ساهني الع�سرية - ت�سامنية

ال�ساهني  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوائلي  �سامل  بن  نا�سر  بن  حممد  يعلن 

الع�سرية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1073049، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/12/23م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�س.ب: 76 ر.ب: 511

هاتف رقم: 99891017

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

جمعة بن علي بن �سامل ال�سكيتي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الرايبة للتجارة - تو�سية

للتجارة -  الرايبة  �سركة تالل  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سكيتي  �سامل  بن  بن علي  يعلن جمعة 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،7049358 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 

املوؤرخ 2021/12/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�س.ب: 641 ر.ب: 511

هاتف رقم: 92177100

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

�سامل بن ها�سل بن �سليم البو�سعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمري البحار الذهبية �س.م.م

يعلن �سامل بن ها�سل بن �سليم البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأمري البحار الذهبية 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1333434 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ 2021/12/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

�س.ب: 3015 ر.ب: 111

هاتف رقم: 92609382 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

حامد بن حمود بن حارب البو�سعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س البالد �س.م.م

يعلن حامد بن حمود بن حارب البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأر�س البالد �س.م.م، 

املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1227008 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/12/23م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99886669

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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�سامي بن زاهر بن عبداللـه الوهيبي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع الفكر �س.م.م

يعلن �سامي بن زاهر بن عبداللـه الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روائع الفكر �س.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1112698، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�س.ب: 715 ر.ب: 131

هاتف رقم: 99421104 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه النعماين 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأبناء �سعيد النعماين للم�ساريع العاملية �س.م.م

�سعيد  اأبناء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النعماين  عبداللـه  بن  �سعيد  بن  عبداللـه  يعلن 

بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  العاملية  للم�ساريع  النعماين 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،1286849

اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

�س.ب: 786 ر.ب: 132

هاتف رقم: 97776601 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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خالد بن �سامل بن خلفان املر�سودي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلامية ال�سرقية للتجارة �س.م.م

ال�سرقية  احلامية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املر�سودي  خلفان  بن  �سامل  بن  خالد  يعلن 

للتجارة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1320143، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99732184 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنوار الطاهرة �س.م.م

يعلن خالد بن �سامل بن خلفان املر�سودي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأنوار الطاهرة �س.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1317163، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99732184 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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يو�سف بن م�سبح بن �سيف اجلهوري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سوار املتحدة - ت�سامنية

يعلن يو�سف بن م�سبح بن �سيف اجلهوري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع امل�سوار املتحدة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1155679، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب: 581 ر.ب: 311 

هاتف رقم: 92530035 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

يو�سف بن حمد بن عبداللـه الرحبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اجلزيرة املا�سية �س.م.م

يعلن يو�سف بن حمد بن عبداللـه الرحبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دار اجلزيرة املا�سية 

�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1299720، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 92258780 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اأمين بن �سعيد بن حمد العامري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتبة دار املعارف �س.م.م

يعلن اأمين بن �سعيد بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مكتبة دار املعارف �س.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1502913، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط

�س.ب: 590 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99007952 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

اأحمد بن ثاين بن علي اخلايفي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيدل �س.م.م

يعلن اأحمد بن ثاين بن علي اخلايفي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سيدل �س.م.م، وامل�سجلة 

لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1139938، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 

التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�س.ب: 129 ر.ب: 123

هاتف رقم: 99344478 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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عامر بن �سامل بن عامر ال�سنفري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإتقان العربية للتجارة - ت�سامنية

يعلن عامر بن �سامل بن عامر ال�سنفري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإتقان العربية للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1262867، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99299799 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

حممد بن عبداللـه بن ح�سن احلو�سني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق االأ�سيل �س.م.م

الأ�سيل  الأفق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلو�سني  ح�سن  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلن 

�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1233835، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 98780008 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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الوليد بن اأحمد بن �سعيد الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفندال �س.م.م

يعلن الوليد بن اأحمد بن �سعيد الهنائي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الفندال �س.م.م، وامل�سجلة 

لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1336601، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 

التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�س.ب: 121 ر.ب: 369

هاتف رقم: 99235068 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

نبهان بن حمد بن م�سعود الذخري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب جعالن للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن نبهان بن حمد بن م�سعود الذخري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ه�ساب جعالن للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1038021، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية القابل - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 92988311

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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علي بن �سالح بن علي اجلعفري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة ال�سرقية �س.م.م

يعلن علي بن �سالح بن علي اجلعفري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سالة ال�سرقية �س.م.م، 

املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1005805 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

2021/6/18م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�س.ب: 888 ر.ب: 114

هاتف رقم: 92114630 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار �سور الوطنية �س.م.م

الوطنية  �سور  اأ�سوار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلعفري  علي  بن  �سالح  بن  علي  يعلن 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1681214 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ 2021/6/18م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�س.ب: 888 ر.ب: 114

هاتف رقم: 92114630 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الزيتون للهدايا �س.م.م

يعلــن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز الزيتون للهدايا 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1196418 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ 2021/11/15م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

فلج القبائل - والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

جممع رقم: 2277 - �سكة رقم: 7734 - مبنى رقم: 139- الطابق االأول - �سقة رقم: 105 

�س.ب: 339 ر.ب: 322 

 هاتف رقم:22552993 - 99160708 فاك�س رقم:24596517 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

زليخا بنت �سعيد بن حممد الهادية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حيفظ املتحدة �س.م.م

تعلن زليخا بنت �سعيد بن حممد الهادية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة حيفظ املتحدة �س.م.م، 

املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1108853 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية  2021/10/17م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�سقط

�س.ب: 179 ر.ب: 131

هاتف رقم: 97722171 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
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في�سل بن خلفان بن مطر املزروعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هال املتطورة �س.م.م

يعلن في�سل بن خلفان بن مطر املزروعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة هال املتطورة �س.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1273025، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 98558689 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

حممد بن ح�سن بن جمعة البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احتاد ال�سرق احلديثة �س.م.م

يعلن حممد بن ح�سن بن جمعة البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع احتاد ال�سرق 

احلديثة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1178456، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�س.ب: 377 ر.ب: 324

هاتف رقم: 95092636 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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عبدالعزيز بن جمعة بن عبداللـه النوفلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة دار االأ�سالة العريق للتجارة �س.م.م

الأ�سالة  دار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النوفلي  عبداللـه  بن  جمعة  بن  عبدالعزيز  يعلن 

العريق للتجارة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1364241، وللم�سفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب: 96 ر.ب: 311 

هاتف رقم: 96991411 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

عبداللـه بن علي بن حممد املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة لوى املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املتحدة  بوابة لوى  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  يعلن عبداللـه بن علي بن حممد 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1153663، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب:143 ر.ب:325

هاتف رقم: 95201241

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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كمال بن علي بن نور حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبل الزبادية �ش.م.م
الزبادية  جبل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  حممد  نور  بن  علي  بن  كمال  يعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1177472، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 

2٠21/12/2٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

العنوان  علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

االآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب: 586 ر.ب: 115

هاتف رقم: 92649316 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن هالل بن حممد ال�شليمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة روائع اأبو النخيل للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلن عبداللـه بن هالل بن حممد ال�شليمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة روائع اأبـــو النخـــيل 

 ،1٠64447 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاوالت  للتجارة 

وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2٠21/11/23م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 213 ر.ب: 516

هاتف رقم: 99340988 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اأحمد بن �شعيد بن جمعة العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهاج�ش الع�شرية للتجارة - ت�شامنية

الع�شرية  الهاج�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العرميي  جمعة  بن  �شعيد  بن  اأحمد  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 11753٠1، وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠21/12/22م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 97740500
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
خالد بن �شامل بن خلفان املر�شودي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج االأخ�شر لالأعمال الرائدة �ش.م.م

يعلن خالد بن �شامل بن خلفان املر�شودي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخلليج االأخ�شر لالأعمال 

الرائدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1321٠15، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99732184 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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علي بن �شعيد بن عبداللـه الق�شابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاأ�شي�ش العاملية �ش.م.م

يعلن علي بن �شعيد بن عبداللـه الق�شابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تاأ�شي�ش العاملية �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1282178، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 94333525
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شيف بن هالل بن حممد احلارثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرتفع للم�شاريع املتميزة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املرتفــــع للم�شاريــــع  يعلن �شيف بن هالل بن حممــد احلارثـــي 

املتميزة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 122466٠، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 99795419

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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خليفة بن �شليمان بن عبداللـه الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كثبان الكامل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن خليفة بن �شليمان بن عبداللـه الكيومي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كثبان الكامل للتجارة 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1٠4٠149، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 95598588
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اأ�شعد بن حمد بن را�شد احلو�شني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل ال�شحراء املميزة - ت�شامنية

املميزة -  ال�شحراء  �شركة تالل  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  را�شد احلو�شني  بن  اأ�شعد بن حمد  يعلن 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1274211، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 934 ر.ب: 311

هاتف رقم: 96959796
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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حممد بن �شلطان بن �شعيد احلب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة احلكمة املثالية �ش.م.م

يعلن حممد بن �شلطان بن �شعيد احلب�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مدينة احلكمة املثالية 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1326٠11 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2٠21/12/15م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 4312 ر.ب: 111
هاتف رقم: 92208922 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
حممد بن �شلطان بن حممد الها�شمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حميط الكامل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حممد بن �شلطان بن حممد الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حميط الكامل للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1155882، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99840087 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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حممد بن م�شعود بن تعيب العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شمات جديران للتجارة - ت�شامنية
يعلن حممد بن م�شعود بن تعيب العلوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شمات جديران للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 11٠64٠6، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 287 ر.ب: 416
هاتف رقم: 92666928 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي 
خمي�ش بن �شليمان بن خمي�ش ال�شعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة طارق بن حممد بن ح�شن اجلابري و�شركاه للمقاوالت - ت�شامنية
بن حممد بن  �شركة طارق  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شعدي  بن خمي�ش  �شليمان  بن  يعلن خمي�ش 

الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للمقاوالت  و�شركاه  اجلابري  ح�شن 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،2٠6684٠ بالرقـم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار 
هاتف رقم: 99841404 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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هالل بن �شعيد بن زهران ال�شق�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرايا االإبداع للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن هالل بن �شعيد بن زهران ال�شق�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مرايا االإبداع للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1٠21515، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99366979 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
حممد بن اأحمد بن ماجد الزعابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شروق املنري للتجارة واملقاوالت - تو�شية 

يعلن حممد بن اأحمد بن ماجد الزعابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شروق املنري للتجارة 

واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1٠49773، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 351 ر.ب: 324 

 هاتف رقم: 79051898 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

هالة بنت �شامل بن حممد الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البعد ال�شابع احلديث �ش.م.م

تعلن هالة بنت �شامل بن حممد الروا�ش اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة البعد ال�شابع احلديث 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1146331، وللم�شفية وحـدها حــــــق 

فـــي  امل�شفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99297929
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــية
اأنور بن را�شد بن علي املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ االإبداع للم�شاريع الوطنية - ت�شامنية

للم�شاريع  االإبداع  �شموخ  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  علي  بن  را�شد  بن  اأنور  يعلن 

الوطنية - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1249842، وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠21/12/21م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: 82 ر.ب: 511

هاتف رقم: 99768520 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

في�شل بن عبدالعزيز بن حممد العو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تغريدة �شنا�ش للتجارة - تو�شية
يعلن في�شل بن عبدالعزيز بن حممد العو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تغريدة �شنا�ش 

وللم�شفي   ،11825٠٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 393 ر.ب: 325 

هاتف رقم: 95777776 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شالح بن جمعة بن حمد العزري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شياء الورد للتجارة �ش.م.م

يعلن �شالح بن جمعة بن حمد العزري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شياء الورد للتجارة �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1293873 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠21/12/26م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 764 ر.ب: 131

هاتف رقم: 92337034 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

عبدال�شالم بن رام�ش بن �شامل جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رام�ش جعبوب واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن عبدال�شالم بن رام�ش بن �شامل جعبوب اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رام�ش جعبوب واأوالده 

وللم�شفي   ،2114739 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 70 ر.ب: 215 
هاتف رقم: 99628000 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�شية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمور للت�شميم �ش.م.م

للت�شميم  حمور  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  احلب�شية  خلفان  بن  را�شد  بنت  جنمة  تعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 133٠732، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية  2٠18/11/11م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط 
هاتف رقم: 91108400

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1423(

خمي�ش بن �شامل بن خمي�ش ال�شويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلود العاملية احلديثة �ش.م.م

يعلن خمي�ش بن �شامل بن خمي�ش ال�شويل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجلود العاملية احلديثة 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،112٠28٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2٠21/1٠/5م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

غال - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 1620 ر.ب: 130
هاتف رقم: 97777706 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي 
م�شطفى حيدر �شالح

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االحتاد للخدمات العاملية �ش.م.م

يعلن م�شطفى حيدر �شالح اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االحتاد للخدمات العاملية �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1٠82237، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 96900333 - 98088333 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي 
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مالك بن علي بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االبتكار املتحدة للحلول الهند�شية �ش.م.م
يعلن مالك بن علي بن حممد اجلابري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االبتكار املتحدة للحلول 

وللم�شفي   ،1193449 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الهند�شية 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب: 2339 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99705999 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي 
�شلطان بن �شيف بن من�شور العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البدائل املتميزة �ش.م.م

املتميزة  البدائل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العامري  من�شور  بن  �شيف  بن  �شلطان  يعلن 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1251482 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2٠21/11/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية اإزكي - حمافظة الداخلية
�ش.ب: 179 ر.ب: 619

هاتف رقم: 99319557 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي 
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عبدالعزيز بن جمعة بن عبداللـه النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح الدقم العاملية �ش.م.م

الدقم  �شركة �شروح  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  النوفلي  يعلن عبدالعزيز بن جمعة بن عبداللـه 

العاملية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1332614، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 96991411 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
جا�شم بن حممد بن حمود احل�شرمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منتجع الربكة ال�شياحي �ش.م.م

الربكة  منتجع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شرمي  حمود  بن  حممد  بن  جا�شم  يعلن 

التفاق  وفقا   ،1217٠12 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  ال�شياحي 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠21/12/21م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 95566771 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأمل الإدارة املوانئ �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

االأمل الإدارة املوانئ �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٦٣٦١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة متيمة الوطنية لالأعمال والتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

متيمة الوطنية للأعمال والتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٠٧٦٠١٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلنجر للتطوير ال�صياحي �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

اخلنجر للتطوير ال�شياحي �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٣٢٥٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزارع النجد العمانية �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

مزارع النجد العمانية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٦٧٧٧، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صاملة حللول الطاقة �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

ال�شاملة حللول الطاقة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٢٩٤٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
مكتب مور �صتيفنز

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة ال�صروق خلدمات اال�صتثمار القاب�صة �ش.م.ع.ع
يعلـن مكتب مور �شتيفنز ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ال�شروق خلدمات اال�شتثمار القاب�شة 

�ش.م.ع.ع، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٠٦٢٢٠، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
�صباح بن اأحمد الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأر�ش للنفط والغاز �ش.م.م

يعلـن �شباح بن اأحمد الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة االأر�ش للنفط والغاز �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠١٣٣٦٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
�صعيد بن علي بن ناجم الغيالين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة جوهرة احل�صارات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن علي بن ناجم الغيلين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــةجوهرة احل�شارات 

للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٧١٥٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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مكتب دار املناقب لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة هدير ال�صرقية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن مكتب دار املناقب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

هدير ال�شرقية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٠١٠٤٥٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مكارم االأندل�ش التجارية - ت�صامنية

امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  االقت�شادية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  املناقب  دار  يعلـن مكتب 

الـتجــاري  اأمانة ال�شجــل  لــدى  ل�شركــــة مكارم االأندل�ش التجارية - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

بالرقـــم ١٠٤٩٥٥٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
نا�صر بن �صامل بن حاكم العامري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة اأجماد املي�صر للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن نا�شر بن �شامل بن حاكم العامري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأجماد املي�شر للتجارة 

١٠٥٣٣٨٢، عـــن  اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم  واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
حممد بن حميد بن عبداللـه امل�صقري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البريق املا�صي املتحدة - ت�صامنية

يعلـن حممد بن حميد بن عبداللـه امل�شقري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة البريق املا�شي 

١١١٢٧٩٤، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم  اأمانة ال�شجــل  لــدى  املتحدة - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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داوود بن �صليمان بن �صالح الراجحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الديوانية �ش.م.م

الديوانية  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الراجحي  �شالح  بن  �شليمان  بن  داوود  يعلـن 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٧١٣٤٠، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأطل�ش الأنظمة املعلومات �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأطل�ش الأنظمة 

املعلومات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٧٧٧٧٤٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة الن�صيم للطالء ال�صناعي واحلديد ال�صلب �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الن�شيم للطلء 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  وامل�شجلـة  ال�شلب �ش.م.م،  ال�شناعي واحلديد 

١١٧٧٥٧٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة الراجحي للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الراجحي للمقاوالت 

الكهربائية وامليكانيكية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٥٥٣٩٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الراجحي للتنمية �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفـي ل�شركـة الراجحي للتنمية 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٨٢٢٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عامل املراأة املتجدد �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفي ل�شركــة عامل املراأة املتجدد 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٠٩٤٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهرة الليمون املتحدة �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفي ل�شركــــة زهرة الليمون املتحدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٨٩٧٥٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأركان لل�صناعات احلديدية �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأركان لل�شناعات 

احلديدية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٨٢٦٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة د�وود �لر�جحي و�ضركاه للتجارة - ت�ضامنية

الراجحي  داوود  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الراجحي  �شالح  بن  �شليمان  بن  داوود  يعلـن 

 ،١٦٦٠٥٢٧ الـتجــاري بالرقـــم  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  و�شركاه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�ضفــي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لعاملية �ل�ضاملة لأنظمة �لطاقة �ش.م.م

ال�شاملة  العاملية  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الراجحي  �شالح  بن  �شليمان  بن  داوود  يعلـن 

عـــن   ،١٠8٠٧99 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  وامل�شجلـة  الطاقة �ش.م.م،  لأنظمة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�ضفــي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لن�ضيم لال�ضتثمار و�لتطوير �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الن�شيم لال�شتثمار 

والتطوير �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠9٦٠٧٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�ضفــي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �حل�ضن للمنتجات �لإ�ضمنتية �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة احل�شن للمنتجات 

الإ�شمنتية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥١8٦١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�ضفــي

-212-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٣(

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �ل�ضاروج �للوج�ضتية �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــه امل�شفــي ل�شركــــة ال�شاروج اللوج�شتية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٦١٤٠٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�ضفــي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لن�ضيم لالأغذية �ش.م.م

يعلـن داوود بن �شليمان بن �شالــح الراجحــي ب�شفـتـــه امل�شفــي ل�شركــــة الن�شيــم لالأغذيــة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٦١٤8٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�ضفــي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لختيار �لأول لالأكرتونيات �ش.م.م

الأول  الختيــار  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــه  الراجحــي  �شالــــح  بــن  �شليــمان  بن  داوود  يعلـن 

عـــن   ،١١898٠٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  وامل�شجلــــة  �ش.م.م،  لالأكرتونيـــات 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�ضفــي
�أحمد بن حممد بن نا�ضر �لهنائي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �أما�ضي �لد�خلية للتجارة - ت�ضامنية

 - للتجارة  الداخلية  اأما�شي  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـتـه  الهنائي  نا�شر  بن  اأحمد بن حممد  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٥98٦٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  ت�شامنية، وامل�شجلـة 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�ضفــي
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مكتب االإتقان لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأوركيدا ال�صفراء - ت�صامنية

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركة االأوركيدا ال�شفراء - ت�شامنية، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٣٢١٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طريق قري االأخ�صر - ت�صامنية

يعلـن مكتــب االإتــقان لتدقيـــق احل�شابـــات ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركة طريق قري االأخ�شر - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٣٩٣٥، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعود ال�صعدي و�صريكه للتجارة - تو�صية

يعلـن مكتــب االإتــقان لتدقيـــق احل�شابـــات ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركة �شعود ال�شعدي و�شريكه 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٠٣٣١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعة احل�صابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خالد لالإن�صاء والتعمري �ش.م.م

يعلـن مكتب احل�شافة لتدقيق ومراجعة احل�شابات ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركة خالد للإن�شاء 

والتعمري �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٤٧٥٠٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�صابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم االأ�صيل الذهبي للمقاوالت �ش.م.م

الذهبي  االأ�شيل  جنم  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـتـه  احل�شابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلـن 

للمقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٧٤٧٢٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة طالل واأمين اأبناء اللبخ�ش للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركة طلل واأمين اأبناء اللبخ�ش 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٩٣١٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

عبداللـه بن �صعيد بن �صامل الفزاري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زحل للم�صاريع ال�صاملة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن �شامل الفزاري ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركة زحل للم�شاريع ال�شاملة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩٩٠٩٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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زكريا بن حممد بن �صامل الفهدي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة ريــا�ش ه�صــا�ش للتجــارة - ت�صامنيــة

يعلـن زكريا بن حممد بن �شامل الفهدي ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركة ريا�ش ه�شا�ش للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٧٩٨١٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

اأمري  بن حممد بن �صامل املغريي 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة خــط اجلبــال للتجارة �ش.م.م

للتجارة  اجلــبال  خــط  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـتـه  املغريي  �شامل  بن  حممد  بن  اأمري  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٢٨٨١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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