ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٣٨

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد  ١٥رم�ضـ ــان 1443هـ

املواف ــق � ١٧أبـريـ ـ ـ ــل 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الداخليــة
بيان ب�ش�أن الع�ضو الذي حل حمل الع�ضو ممثل والية �صاللة.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/ 386ص ـ ــادر فـ ــي  2022/4/14ب�ش ـ ـ ـ�أن توفيـ ــر خدمـ ــة
الدفـ ــع الإلكرتونـ ــي للم�ستهلكيـ ــن.
الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٧٥صــادر ف ــي  2022/٤/١٢ب�إ�صــدار الئحــة تنظيـم
املقا�صـ ــة والت�سويـ ــة.
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/13ص ـ ــادر ف ــي  2022/٤/6ب�ش ـ ـ�أن حتديـ ــد ر�سـ ـ ــوم
اخلدم ــات التـ ــي يقدم ـ ـه ــا املجلـ ــ�س العمانـ ــي
لالخت�صا�صــات الطبيــة.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة العمــــل
�إعــالن ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
82
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
211
�إعالن ب�ش�أن �شطب عالمات جتارية م�سجلة.
215
ا�ستـ ــدراك.
216
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن خويطر للتجارة  -تو�صية.
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مهارة االتقان �ش.م.م.
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثوارة نخل للتجارة  -تو�صية.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة ريتال للتجارة  -ت�ضامنية.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمل املنري للتجارة  -ت�ضامنية.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط �شمال ال�شرقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية220 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل العربي للتجارة  -ت�ضامنية.
221
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات اجلنوب العربية للتجارة �ش.م.م221 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جنم اخلزائن املا�سية -ت�ضامنية222 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ليايل �صحم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية222 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي الباطنة احلديثة  -ت�ضامنية.
223
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحروقي للنقليات واال�ستثمار �ش.م.م 223 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الرف�صة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية224 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل ال�صروج احلديثة  -ت�ضامنية.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سوار التجارية  -ت�ضامنية.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سموح اجلديدة  -ت�ضامنية.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شموع ال�سحرية للتجارة  -ت�ضامنية.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأ�سطورة الذهبية املتميزة  -ت�ضامنية226 .

رقم
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوادي لل�سيارات �ش.م.م.
227
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شفاء اجلزيرة للخدمات الطبية �ش.م.م227 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات برج ال�صفرة للتجارة  -ت�ضامنية228 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعلة للإمناء الدويل �ش.م.م.
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإتقان املتميز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية229 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء �صحار للتجارة  -ت�ضامنية.
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زارا اللوج�ستية �ش�.ش.و.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار عوتب احلديثة للتجارة  -تو�صية230 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلبل الأزرق الإن�شاءات �ش.م.م.
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع خرا�سان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية231 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القابل احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و232 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن علي بن حممد اليحيائي و�أوالده  -ت�ضامنية232 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املح ــور الثالثـ ــي للتجارة واملقاوالت  -تو�صيــة233 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي ال�سيب احلديثة  -تو�صيــة.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكنز الأحمر للتجارة  -ت�ضامنية.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل �سيماء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية234 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لبنى وهالة للتجارة �ش.م.م.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دروي�ش بن علي بن العبد ال�شحي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شعاع النجم ال�ساطع �ش.م.م.
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار العالء املتكاملة �ش.م.م.
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدى جعالن للتجارة  -ت�ضامنية.
237
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سلطان الكا�سبي للتجارة  -ت�ضامنية237 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وحممد للإن�شاءات الهند�سية والعقارات �ش.م.م238 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تركواز لتقنية املاء �ش.م.م.
238
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يابر ومالك للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية239 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدلة الأهلية �ش.م.م.
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التعاونية للتجارة  -ت�ضامنية.
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأحمدية للإن�شاءات �ش.م.م.
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سق احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م241 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد امل�سف�أه للتجارة �ش.م.م.
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكتبة ال�صفات �ش.م.م.
242
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ن�سيم ال�شارق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلرجاء الوطنية للتجارة  -تو�صية.
243
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة الكون العربي للتجارة  -ت�ضامنية243 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املباين اجلميلة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية244 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور للمواد العازلة و�صيانة املباين �ش.م.م244 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لوت�س احلياه للتجارة �ش.م.م.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع احليملي للتجارة  -ت�ضامنية.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور اخل�ضراء ال�شاملة  -ت�ضامنية.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س م�سقــط للتجارة �ش.م.م.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برمودا للخدمات والتجارة �ش�.ش.و.
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية املتخ�ص�صة للإن�شاءات الهند�سية
واملقاوالت �ش.م.م.
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء وعبداللـه العاملية �ش.م.م.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صدى الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م248 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق ال�سعادة �ش.م.م.
249
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندمي اخلليج الدولية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية249 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة اخلليج لال�ستثمار والتنمي ــة الدوليــة �ش.م.م250 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الربج الهائل للتجارة �ش.م.م.
250
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان عربي التجارية  -تو�صية.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع عربي التجارية  -تو�صية.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �شربثات الذهبية للتجارة  -تو�صية252 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض العطور للتجارة  -تو�صية.
252
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان للغو�ص واخلدمات الفنية البحرية �ش.م.م253 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة مطرح الوطنية �ش.م.م.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجل�سر العايل للم�شاريع املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفرار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأطل�س الذهبية  -ت�ضامنية.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قي�س بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيفاء للكهرباء �ش.م.م.
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمريي الوطنية للخدمات �ش.م.م.
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهر الغدير للتجارة �ش.م.م.
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ستيب �أويل تولز للخدمات �ش.م.م.
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامية بنت �سليمان بن حممد املعمري
و�شريكها  -ت�ضامنية.
258
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الأزرق املتميز للت�سويق والتجارة
258
(�شركة منطقة حرة) �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرمر الذهبي للتنمية العقارية واخلدمات �ش.م.م259 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ ال�سيب للم�شاريع املتحدة  -تو�صية259 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضوء ال�شارد للتجارة  -ت�ضامنية.
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متاجر �أق�سام العقاد �ش.م.م.
260
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال ال�سوداء للم�شاريع ال�شاملة �ش�.ش.و261 .
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القرم للفرو�سية �ش.م.م.
262
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كانو للآليات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زين العطا�س و�شريكه الدولية للتجارة �ش.م.م262 .
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شبح للبيتزا والفطائر �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن يو�سف بن عبداللـه الفار�سي
263
و�شريكه  -ت�ضامنية.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الفج �ش.م.م.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دهنجال العاملية �ش.م.م.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان ال�شرق �ش.م.م.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان �آ�سيا �ش.م.م.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العزري والبلو�شي للتجارة �ش.م.م.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الطيبي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمدة لبيع احلديد واخلردة  -ت�ضامنية265 .
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صافـي احلديد للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية خلدمات امل�صانع والك�سارات �ش.م.م265 .
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز الوطني التجاري �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد �إزكي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م266 .
266
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع الأثاث العربي �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التجان�س الوطنية للتجارة
266
واملقاوالت �ش.م.م.
266
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار الظاهرة املتكاملة �ش.م.م.
267
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع املعرى للتجارة  -ت�ضامنية.
267
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطول زكيت للتجارة  -ت�ضامنية.
267
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية اجلديدة للمقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمي لل�شحن واخلدمات اللوج�ستية  -تو�صية267 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحطات العاملية احلديثة للتجارة العامة
268
(�شركة منطقة حرة) �ش.م.م.
268
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التنني املا�سي �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه الأن�صاري
268
وولده  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�صال �إزكي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية268 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدار املميزة لال�ستثمار وت�أجري العقار  -ت�ضامنية269 .
269
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمم اجلبال املتحدة �ش.م.م.
269
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا �إزكي للتجارة املتميزة �ش.م.م.
269
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف البطحاء املتكاملة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو حمدان القليعي وولده للتجارة
270
واملقاوالت  -تو�صية.
270
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ها�شل و�أحمد للتجارة  -ت�ضامنية.
270
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمي الطريف للتجارة  -ت�ضامنية.
270
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلارطة للم�شاريع �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة م�سقط لال�ستثمار العقاري �ش.م.م271 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجد اخلالد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م271 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سفاة العربيني للتجارة واخلدمات  -ت�ضامنية271 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار العاملية للمقاوالت والبناء �ش.م.م271 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�شد اخلمي�سي و�أوالده للتجارة  -تو�صية272 .
272
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سندم للهند�سة واخلدمات �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد عبداللـه الها�شمي للتجارة  -ت�ضامنية272 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف اخلابورة املميزة للتجارة  -ت�ضامنية272 .

رقم
ال�صفحة
273
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدولية ملعاجلة املياه �ش.م.م.
273
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرادن للتعمري �ش.م.م.
273
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع درعة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق البدر املميزة للمقاوالت  -ت�ضامنية273 .
274
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوقيت الأخ�ضر للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سويح املميزة للتجارة  -تو�صية274 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة امل�سلمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م274 .
274
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الغيز للمقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة في�صل بن علي بن �صالح و�شريكه للتجارة  -تو�صية275 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء حماد الرا�شدي للتجارة واملقاوالت -
275
ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عا�صم وح�سن �أبناء طار�ش بن ح�سني
275
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع ال�صحراء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية275 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد الزدجايل احلديثة للمقاوالت �ش.م.م276 .
276
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف للت�أمني �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ال�شر�س املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية276 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سارات اجلنوب املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية277 .
277
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع اخلو�ض املتحدة �ش.م.م.

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

وزارة الداخليــة
بيــــــــــان
ب�ش�أن الع�ضو الذي حل حمل الع�ضو ممثل والية �صاللة
ا�ستن ـ ــادا �إلى قانـ ــون انتخاب ــات �أع�ض ــاء جملـ ــ�س ال�شـ ــورى ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم ،٢٠١٣/٥٨
و�إلى البي ــان ال�ص ــادر بتاريـ ــخ  29من �صف ــر 1441هـ ،املوافـ ــق  28من �أكتوب ـ ــر 2019م ب�أ�سماء
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى للفرتة التا�سعة،
ونظرا خللو مكان ع�ضو جمل�س ال�شورى ممثل والية �صاللة.
�أ�صدر البيان الآتي:
�إميان ــا بق�ضـ ــاء اللـه وق ـ ــدره ،ونظ ــرا ل�شغور مكان الع�ضو ممثــل والية �صالل ــة ،بوفـ ـ ــاة
املغفور له  -ب�إذن اللـه تعالى  -عبداللـه بن ح�سني بن �سامل امل�شهور باعمر� ،أعلن ب�أن ع�ضو
جمل�س ال�شورى ممثل والية �صاللة للفرتة التا�سعة املتبقية منها هو حم�سن بن حممد
ابن �سامل فا�ضل.
�صـدر فـي 3 :من رم�ضــــان 1443هـ
املـوافــــق 5 :من �أبريـــــــل 2022م
حمود بن في�صل البو�سعيدي
وزي ــر الداخليـ ــة
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قـــرار وزاري
رقم 2022/386
ب�ش�أن توفيـر خدمـة الدفـع الإلكرتونـي للم�ستهلكيـن
ا�ستنادا �إلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،90/55
و�إلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/18
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/٩٧بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�صناعة �إلى وزارة
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تلتزم امل�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية العاملة فـي الأن�شطة الواردة فـي امللحق املرفق بهذا
القرار بتوفري خدمة الدفع الإلكرتوين لكافة امل�ستهلكني.
املــادة الثانيــــة
يجوز للوزارة عند خمالفة �أحكام هذا القرار ،توقيع �أي من اجلزاءات الإدارية الآتية:
 - ١الإنذار ،مع �إلزام املخالف بتوفري خدمة الدفع الإلكرتوين خالل مدة ال تتجاوز
( )20ع�شرين يوما.
 - ٢غرامة �إدارية مقدارها ( )100مائة ريال عماين.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 12 :مــن رم�ضـــــــان 1443هـ
املوافـــــق 14 :مــن �أبريــــــــل ٢٠٢٢م
قـيـ�س بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
-12-
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ملحـــق
الأن�شطة امللزم توفري خدمة الدفع الإلكرتوين فيها
 - ١ن�شاط بيع املواد الغذائية.
 - ٢ن�شاط بيع الذهب والف�ضيات.
 - ٣ن�شاط املطاعم واملقاهي.
 - ٤ن�شاط بيع اخل�ضراوات والفواكه.
 - ٥ن�شاط بيع الإلكرتونيات.
 - ٦ن�شاط بيع مواد البناء.
 - ٧ن�شاط بيع التبغ.
 - ٨كافة الأن�شطة فـي املناطق ال�صناعية واملجمعات واملراكز التجارية و�أ�سواق الهدايا.
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الهيئة العامة ل�سوق املال
قــرار
رقم 2022/75
ب�إ�صدار الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/80
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/82بت�أ�سي�س �شركة م�سقط للإيداع وت�سجيل الأوراق املالية،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ،2009/1
و�إلى الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية ال�صادرة بالقرار رقم ،2011/5
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم املقا�صة والت�سوية ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2011/5امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض
مع �أحكامها.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد انق�ضاء ( )90ت�سعني يوما من
تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 10 :مــن رم�ضـــــــان 1443هـ
املوافـــــق 12 :مــن �أبريــــــــل ٢٠٢٢م
�سلطـــان بـن �ســالـم بن �سعيــد احلب�ســـي
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـمــالـ ـي ــة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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الئحـة تنظيـم املقا�صـة والت�سويـة
الف�صـل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون �سوق ر�أ�س املال ،والئحته التنفيذية امل�شار �إليهما ،كما يكون للكلمات
والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - ١الهيئــة:
الهيئة العامة ل�سوق املال.
 - ٢ال�شركــة:
�شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع �ش.م.ع.م.
 - ٣البور�صـة:
�شركة بور�صة م�سقط �ش.م.ع.م.
 - ٤امل�صـرف:
امل�صرف العماين املرخ�ص من البنك املركزي العماين.
 - ٥الع�ضـو:
�أي �شركة مرخ�ص لها مبمار�سة ن�شاط الو�ساطة� ،أو احلفظ والأمانة� ،أو �أي ن�شاط
�آخر توافق عليه ال�شركة وتعتمده الهيئة.
 - ٦احلافظ الأمني:
املرخ�ص له من الهيئة مبزاولة ن�شاط احلفظ والأمانة.
 - ٧ال�صندوق:
�صندوق �إدارة الت�سويات.
 - ٨اللجنة:
جلنة �إدارة ال�صندوق املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )29من هذه الالئحة.
 - ٩التعوي�ض النقدي:
املبلغ الذي يح�صل عليه امل�شرتي من الع�ضو املت�سبب فـي تعليق �صفقة تداول
معينة.
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 - ١٠التــداول:
بيع و�شراء الأوراق املدرجة فـي البور�صة.
 - 11ال�سعر املرجعي:
�أعلى �سعر خالل الفرتة من وقت تنفيذ �صفقة التداول (� ،)Tإلى نهاية اليوم
الرابع من �إغالق �صفقة التداول (.)T+4
 - 12بنك الت�سوية:
البنك املركزي العماين �أو امل�صرف الذي يتم فيه �إجراء الت�سويات املالية الناجتة
عن عمليات التداول.
 - 13ح�ساب الت�سوية:
احل�ساب الذي تدفع منه امل�ستحقات وتودع فيه التزامات الأع�ضاء والناجتة عن
التداول لدى بنك الت�سوية.
 - 14ح�ساب الع�ضو:
احل�ساب الذي يلتزم الع�ضو بفتحه لأغرا�ض املقا�صة والت�سوية لدى امل�صرف.
املــادة ( ) 2
لأغرا�ض �إجراء املقا�صة والت�سوية وفقا لأحكام هذه الالئحة ،يعتد باحلقوق وااللتزامات
بني البائع وامل�شرتي للأوراق املالية التي مت تداولها فـي البور�صة من تاريخ عقد �صفقة
التداول املوثقة فـي البور�صة.
املــادة ( ) ٣
تخت�ص ال�شركة دون غريها ب�إجراء املقا�صة والت�سوية ل�صفقات التداول وحتديد �صافـي
حقوق والتزامات الأع�ضاء و�إمتام �إجراءات ت�سوية املراكز املالية النا�شئة عنها ،ونقل ملكية
الأوراق املالية وفقا لأحكام هذه الالئحة.
املــادة ( ) ٤
تتم املقا�صة والت�سوية �أو جزء منها وفقا للنموذج (" )2الت�سليم مقابل الدفع" املعتمد من
بنك الت�سويات الدولية ( ،)BISويتم �إجراء الت�سوية الإجمالية للأوراق املالية لكل �صفقة
على حدة بني ح�سابات امل�ساهمني ،كما يتم �إجراء الت�سوية املالية على �أ�سا�س �صافـي املبلغ
بني ح�سابات الأع�ضاء.
ويجوز �أن تتم املقا�صة والت�سوية وفق منوذج �آخر يحدد من قبل ال�شركة ،وذلك بعد اعتماده
من الهيئة.
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املــادة ( ) 5
تتم ت�سوية الأوراق املالية املتداولة فـي البور�صة فـي اليوم الثالث بعد يوم التداول (،)T+3
�أو �أي فرتة �أخرى تراها ال�شركة منا�سبة� ،شريطة موافقة الهيئة.
املــادة ( ) 6
تلتزم ال�شركة عند �إجراء املقا�صة والت�سوية بالآتي:
 - 1فتح ح�ساب لدى بنك الت�سوية لأغرا�ض الت�سويات املالية اليومية بني الأع�ضاء،
وذلك وفق االتفاقية املوقعة بني ال�شركة وبنك الت�سوية.
 - 2احلف ــاظ على �سري ــة البيانــات واملعلوم ــات املتعلقـ ــة بعمليــة املقا�صــة والت�سوي ــة
والأطراف امل�شرتكة فيها وعدم �إف�شائها �أو �إطالع �أي جهة �أخرى عليها �إال بعد
موافقة �أطراف العملية �أو موافقة الهيئة �أو مبوجب �أمر ق�ضائي.
املــادة ( ) 7
يجوز لل�شركة عند القيام ب�إجراء املقا�صة والت�سوية الآتي:
 - 1ت�أجيل الت�سوية فـي الأول من يناير من كل عام وفق التعاميم ال�صادرة من البنك
املركزي العماين.
 - 2ال�سماح بالقيام ب�إجراءات الت�سوية املالية خارج نطاق ح�ساب الت�سوية بناء على
طلب طرفـي ال�صفقة ،على �أن ترفق بالطلب امل�ستندات التي حتددها ال�شركة.
 - 3ت�أجيل �أو تقدمي تاريخ الت�سوية فيما بني الأع�ضاء �سواء قبل �أو بعد املدة املحددة
فـي املادة ( )5من هذه الالئحة ،وبعد موافقة الهيئة.
وفـي جميع الأحوال ،يكون الأطراف م�س�ؤولني عن ا�ستكمال �إجراءات املقا�صة والت�سوية،
وتكون �إجراءات الت�سوية ال�سهمية مرتبطة ب�إجراءات الت�سوية املالية ما مل حتدد ال�شركة
غري ذلك.
املــادة ( ) 8
لأغرا�ض �إمتام الت�سوية ل�صفقات التداول ،يجب على كل ع�ضو فتح ح�ساب لدى امل�صرف
ي�سمى "ح�ساب الع�ضو" ،ويفو�ض الع�ضو ال�شركة ب�إدارة احل�ساب مبوجب تفوي�ض غري قابل
للإلغاء �أو التعديل �إال مبوافقتها ،وذلك وفق النموذج الذي تعتمده ال�شركة فـي هذا ال�ش�أن،
ولها على وجه اخل�صو�ص الآتي:
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 - 1االطالع على الأر�صدة وحجزها.
� - 2إ�صدار �أوامر حتويل الأموال من و�إلى احل�ساب فـي حدود �صافـي االلتزامات
وامل�ستحقات املرتتبة عليه التي ترد فـي ك�شف الت�سوية ال�صادر من ال�شركة عن
ال�صفقات التي قام الع�ضو بتنفيذها.
 - 3الطلب من امل�صرف ت�صحيح اخلط�أ الوارد فـي حتويل مبلغ الت�سوية حل�ساب
الع�ضو مبا�شرة وفق الإجراءات التي حتددها ال�شركة.
 - 4االحتفــاظ بجميــع البيانــات وال�سجــالت املتعلقـة بعملي ــة املقا�ص ــة والت�سويــة ملدة
ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ تنفيذ �صفقة التداول.
املــادة ( ) 9
يجب على احلافظ الأمني  -وفق الإجراءات املتفق عليها مع ال�شركة واملعتمدة من الهيئة -
ت�أكيد قبول �أو رف�ض �أي �صفقة تداول ،ويعترب عدم الت�أكيد مبثابة قبول ل�صفقات التداول
املنفذة.
الف�صل الثاين
ت�سوية الأوراق املالية
املــادة ( ) ١٠
تتولى البور�صة عند ت�سوية الأوراق املالية الآتي:
 - ١تزويد ال�شركة مبعلومات التداول اليومي �إلكرتونيا مت�ضمنة كافة ال�صفقات
املنفذة فيها و�أي معلومات �أخرى حتددها ال�شركة ،وذلك فور انتهاء جل�سة التداول
مبا�شرة.
 - ٢فـي حال قيام ال�شركة ب�إبالغ البور�صة عن وجود نق�ص �أو خط�أ فـي املعلومات
والبيانات �أو خمالفتها للنظم املعمول بها ،على البور�صة تعديلها و�إعادة �إر�سالها
لل�شركة مرة �أخرى فـي مدة �أق�صاها نهاية يوم العمل ،وعلى ال�شركة �إبالغ الهيئة
بهذه احلاالت.
وفـي جميع الأحوال ،تعد املعلومات امل�شار �إليها فـي هذه املادة نهائية بعد ت�صحيحها.
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املــادة ( ) ١١
تلتزم ال�شركة بعد ت�سلم بيانات التداول النهائية من البور�صة بتزويد الع�ضو باملعلومات
اخلا�صة بال�صفقات املنفذة ل�صالح عمالئه ،وما ترتب عليها من التزامات نقدية �أو �أوراق
مالية ،وذلك قبل نهاية يوم العمل ح�سب الآلية املعتمدة.
املــادة ( ) ١٢
يلتزم الع�ضو باحل�صول على تفوي�ض من عميله قبل �إجراء حتويل الأوراق املالية من
احل�ساب الرئي�سي �إلى احل�ساب الفرعي لأغرا�ض التداول �أو غريها ،ولل�شركة الت�أكد من
التزام الأع�ضاء بذلك وفقا للإجراءات التي حتددها ،وفـي جميع الأحوال يتحمل الع�ضو
امل�س�ؤولية القانونية عن عمليات التحويل.
املــادة ( ) ١٣
يجوز للع�ضو طلب ت�صحيح بيانات �صفقات التداول املنفذة مقابل �سداد ( )10ع�شرة رياالت
عمانية لل�شركة عن كل �صفقة تداول ،وبحد �أق�صى ( )200مائتي ريال عماين للم�ساهم
لكل ورقة مالية ،على �أن يقدم الطلب فـي مدة �أق�صاها نهاية اليوم الأول من تاريخ تنفيذ
ال�صفقة (.)T+1
وفـي جميع الأحوال ،على ال�شركة �إجراء الت�صحيح الالزم وفقا لل�ضوابط التي ت�ضعها،
وبعد اعتمادها من قبل الهيئة.
املــادة ( ) ١٤
تقوم ال�شركة فور تنفيذ �صفقة البيع ،بخ�صم كمية الأوراق املالية املباعة من ح�ساب البائع
وتو�ضع فـي النظام الإلكرتوين حتت حالة "فـي حكم البيع منتظر الت�سوية" وال ميكن
�إعادة بيع تلك الأوراق املالية ،كما تقوم ال�شركة فور تنفيذ �صفقة ال�شراء ب�إ�ضافة الأوراق
املالية فـي ح�ساب امل�شرتي وتو�ضع فـي النظام الإلكرتوين حتت حالة "فـي حكم ال�شراء
منتظر الت�سوية" ،وميكن بيعها ،ويتم ت�سجيل ملكية الأوراق املالية للم�شرتي فـي يوم
الت�سوية ،وتعترب تلك الت�سوية نهائية.

-19-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٨

الف�صل الثالث
ال�صفقات املعلقة
املــادة ( ) ١٥
تكون �صفقة التداول معلقة فـي حال عدم اكتمالها �أو ت�سويتها ،وذلك فـي �أي من احلالتني
الآتيتني:
 - ١وجود عجز فـي ر�صيد الأوراق املالية القابلة للتداول فـي الأحوال الآتية:
�أ � -إذا كان عدد الأوراق املالية امل�سجلة فـي ح�ساب العميل البائع عند تنفيذ ال�صفقة
ال يكفـي لتنفيذ عملية البيع.
ب � -إذا كانت الأوراق املالية املباعة مرهونة �أو حمجوزا عليها �أو مقيدة ب�أي قيد
مينع الت�صرف فيها.
ج � -إذا مت بيع الأوراق املالية قبل �إجراء حتويلها من احل�ساب الرئي�سي �إلى احل�ساب
الفرعي.
د  -ال�صفقات املرفو�ضة من احلافظ الأمني.
 - ٢احلاالت التي ت�ؤدي �إلى عدم اكتمال �صفقات التداول املنفذة والتي تقررها ال�شركة
وتوافق عليها الهيئة.
ويجب على ال�شركة �إجراء الت�سوية اجلزئية لل�صفقات املعلقة بالر�صيد املتوفر فـي يوم
الت�سوية ،وتبقى االلتزامات املرتتبة على �أطراف ال�صفقة قائمة للجزء املتبقي لل�صفقة
الأ�صلية ،وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )17من هذه الالئحة.
املــادة ( ) ١٦
تقوم ال�شركة ب�إعالم الع�ضو بال�صفقات املعلقة اخلا�صة به فـي نهاية يوم التداول ()T
وفق الآلية املعتمدة لديها ،ويتعني على الع�ضو ت�صحيح �أ�سباب التعليق فـي موعد �أق�صاه
اليوم الرابع بعد يوم التداول( )T+4وفقا حلكم املادة ( )17من هذه الالئحة ،وفـي حالة
ال�صفقات املرفو�ضة من احلافظ الأمني يقوم الع�ضو بت�صحيح �أ�سباب التعليق.
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املــادة ( ) 17
يجب على الع�ضو ت�صحيح ال�صفقات املعلقة خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )16من
هذه الالئحة ،كما يجب عليه تغطية العجز وفقا للآتي:
 -1التحويالت بني ح�سابات امل�ساهم الرئي�سية والفرعية.
 - 2تغطية العجز من خالل ال�شراء من البور�صة فـي مدة �أق�صاها اليوم الأول من
التداول (.)T+1
 - 3التحويالت اخلا�صة بتغطية العجز من خالل �صفقات ال�شراء االختيارية.
 - 4تغطية العجز من خالل �صفقات ال�شراء الإجبارية ،على �أن تتم الت�سوية ح�سب
الإجراءات التي ت�ضعها ال�شركة وتعتمدها الهيئة.
 -5تغطية العجز من خالل الإقرا�ض واالقرتا�ض ،وفق الإجراءات التي ت�ضعها
ال�شركة وتعتمدها الهيئة.
املــادة ( ) 18
فـي حالة عدم التزام الع�ضو بتغطية العجز فـي الأوراق املالية وفقا لأحكام املادة ()17
من هذه الالئحة ،تتولى ال�شركة نيابة عن ال�صندوق اتخاذ الإجراءات الالزمة لتغطية
العجز من خالل جل�سة ال�شراء الإجبارية ،فـي مدة �أق�صاها اليوم الرابع من التداول
( )T+4من تاريخ تنفيذ ال�صفقة املعلقة ،ويتحمل الع�ضو البائع ثمن الأوراق املالية التي
مت �شرا�ؤها وما يرتتب عليها من اختالف فـي الأ�سعار والعموالت ،و�أي نفقات �أخرى ،كما
يتحمل جميع الأ�ضرار التي تلحق بالع�ضو امل�شرتي ،مبا فـي ذلك الأرباح النقدية املوزعة
�أو الأوراق املالية املجانية �أو حرمانه من حق االكتتاب �أو �أي حقوق �أخرى ،ويجوز للع�ضو
البائع الرجوع �إلى العميل ال�سرتداد هذه الأموال.
وت�ستوفـي ال�شركة من الع�ضو البائع الآتي:
� - 1أي �أرباح ناجتة عن الفرق بني �سعر البيع و�سعر التغطية.
 - 2مبلغ غرامة مقداره ( )%1واحد فـي املائة من القيمة ال�سوقية فـي يوم التداول ()T
لعدد الأوراق املالية املطلوب تغطيتها ،وذلك مبا ال يقل عن ( )50خم�سني رياال
عمانيا ،وال يزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين للورقة املالية الواحدة.
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املــادة ( ) 19
�إذا تعذر على الع�ضو وال�صندوق تغطية العجز فـي الأوراق املالية كليا �أو جزئيا خالل املدة
املحددة فـي املادة ( )18من هذه الالئحة ،فتتم معاجلة العجز فـي ال�صفقة من خالل
التعوي�ض النقدي ،كما ت�سوى م�ستحقاتها والتزاماتها فـي مدة �أق�صاها اليوم اخلام�س
من التداول ( ،)T+5ويلتزم الع�ضو البائع بتعوي�ض الع�ضو امل�شرتي عن الأ�ضرار املرتتبة
وفق املعادلة الآتية:
معادلة التعوي�ض = [ (ال�سعر املرجعي ( +ال�سعر املرجعي *  *))%10عدد الأ�سهم].
و�إذا تخلف الع�ضو عن دفع التعوي�ض النقدي املرتتب عليه ،تقوم ال�شركة مبا�شرة ب�إخطار
ال�صندوق لدفع االلتزامات املرتتبة عليه ،ويقوم ال�صندوق بالرجوع �إلى الع�ضو للمطالبة
بتغطية االلتزام املرتتب عليه ل�صالح ال�صندوق وفقا للإجراءات املتبعة لديه.
املــادة ( ) ٢٠
ت�ستكمل �إجراءات الت�سوية �إذا كانت ال�صفقة معلقة ب�سبب جتاوز ن�سبة التملك فـي الورقة
املالية التي جرى عليها التعامل عن الن�سبة التي ن�ص عليها قانون �سوق ر�أ�س املال �أو
النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وعلى الع�ضو امل�شرتي معاجلة الأوراق املالية الزائدة على
الن�سبة امل�سموح بها وفقا لل�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة ،كما يجب على ال�شركة تزويد
الهيئة بتفا�صيل تلك ال�صفقات.
املــادة ( ) ٢١
تتقا�ضى ال�شركة من الع�ضو املت�سبب فـي تعليق ال�صفقة مبلغا وقدره ( )5خم�سة رياالت
عمانية للورقة املالية الواحدة ،وبحد �أق�صى ( )500خم�سمائة ريال عماين عن كل �صفقة
معلقة ،وذلك عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول ( )Tوحتى تاريخ ت�صحيح �أ�سباب تعليق
ال�صفقة.
املــادة ( ) ٢٢
يجب على ال�شركة �إخطار الع�ضو بالغرامات املرتتبة عليه خالل (� )7سبعة �أيام عمل من
تاريخ تعليق ال�صفقة ،وعلى الع�ضو �سدادها خالل مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل
من تاريخ املطالبة ،ويرتتب على الت�أخر فـي ال�سداد خالل هذه املدة زيادة مبلغ املطالبة
بن�سبة مقدارها ( )%1واحد باملائة من مبلغ املطالبة الأ�صلي عن كل يوم ت�أخري ،وبحد
�أق�صى ( )15خم�سة ع�شر يوما ،وفـي حالة تخلف الع�ضو عن �سداد الغرامات املرتتبة عليه،
يجوز لل�شركة بعدها �أن تطلب من الهيئة �إيقاف اخلدمات املقدمة للع�ضو.
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الف�صل الرابع
الت�سويات املالية
املــادة ( ) 23
تهدف الت�سوية املالية �إلى �ضمان تنفيذ االلتزامات املالية الناجتة عن عمليات تداول
الأوراق املالية املقيدة فـي البور�صة جلميع عمليات التداول فـي يوم الت�سوية من خالل
ال�شركة.
املــادة ( ) 24
تقوم ال�شركة بتزويد الأع�ضاء بالت�سوية املالية وفق الآلية املعتمدة لديها ،كما تتولى
تقدمي ك�شف يحدد فيه �صافـي االلتزامات وامل�ستحقات لكل ع�ضو عن عملياته وفقا
للنموذج املعتمد.
املــادة ( ) 25
يقوم الع�ضو  -بوا�سطة امل�صرف املعني بالت�سوية  -ب�إيداع مبلغ الت�سوية امل�ستحق عليه فـي
ح�ساب الت�سوية فـي املوعد الذي حتدده ال�شركة ،وتلتزم ال�شركة ب�إمتام عملية الت�سوية
املالية ح�سب املواعيد التي حتددها ،وذلك خ�صما من ح�ساب الت�سوية ل�صالح ح�سابات
الأع�ضاء امل�ستحقني.
املــادة ( ) 26
يعد الع�ضو متخلفا عن الوفاء بالتزامه �إذا مل يقم بدفع املبالغ امل�ستحقة عليه ل�صالح
ح�ساب الت�سوية فـي املوعد املحدد ،وعلى ال�شركة �إخطار ال�صندوق فورا بذلك ،ويحل
ال�صندوق حمله فـي الوفاء بتلك االلتزامات.
ويقوم ال�صندوق بتحويل املبلغ الذي تخلف الع�ضو عن دفعه �إلى ح�ساب الت�سوية ،وفـي
احلاالت التي يت�أخر فيها الع�ضو عن �سداد مبلغ الت�سوية فـي الأوقات املحددة من ال�شركة
والتي ال يتدخل فيها ال�صندوق ،تفر�ض غرامة بواقع ( )%0.25اثنان ون�صف فـي الألف،
وال تقل عن ( )100مائة ريال عماين ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين ،وحت�صل
ل�صالح ال�شركة وفق ال�ضوابط التي ت�ضعها.
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الف�صل اخلام�س
�صندوق �إدارة الت�سويات
املــادة ( ) 27
ين�ش�أ �صندوق ي�سمى" �صندوق �إدارة الت�سويات" يهدف �إلى تغطية العجوزات الناجتة عن
�أع�ضاء الت�سوية ،وذلك لأغرا�ض �إمتام ت�سوية عمليات التداول فـي وقتها وفـي حدود
�إمكانيات ال�صندوق.
املــادة ( ) 28
يخت�ص ال�صندوق بالوفاء بااللتزامات النا�شئة عن التعامل فـي الأوراق املالية التي يتم
�إجراء عمليات املقا�صة والت�سوية عنها فـي ال�شركة ،وذلك وفقا للآتي:
 - ١تغطية العجز النقدي الناجت عن تخلف الع�ضو امل�شرتي عن ال�سداد.
 - ٢تغطية العجز فـي الأوراق املالية الناجت عن تخلف الع�ضو البائع عن الت�سليم من
خالل توفري �أوراق مالية �أو التعوي�ض النقدي فـي حالة تعذر توفري �أوراق مالية.
املــادة ( ) 29
تتولى �إدارة ال�صندوق والإ�شراف على �ش�ؤونه جلنة يتم ت�شكيلها بقرار من مدير عام
ال�شركة برئا�سته ،وع�ضوية كل من:
 - 1نائب الرئي�س التنفيذي للبور�صة.
 - 2نائب مدير عام ال�شركة للعمليات.
 - 3ع�ضوين من ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،يتم تر�شيحهما من
اجلمعية العمانية للأوراق املالية على �أال تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام.
املــادة ( ) 30
ت�شكل اللجنة ملدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ،ويحدد فـي قرار الت�شكيل نائب
للرئي�س و�أمني ل�سر اللجنة ،ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حال غيابه �أو وجود
مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته ،كما يحدد القرار مكاف�آت وبدل ح�ضور جل�سات
الأع�ضاء و�أمني ال�سر.

-24-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٨

املــادة ( ) 31
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها �أو من يحل حمله ،وي�شرتط ل�صحة االجتماع
ح�ضور رئي�سها �أو من يحل حمله وثالثة من �أع�ضائها ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين ،وفـي حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
املــادة ( ) 32
تخت�ص اللجنة بالآتي:
 -1اعتماد ال�سيا�سات العامة لإدارة ال�صندوق.
� - 2ضمان ا�ستخدام �أموال ال�صندوق فـي الأغرا�ض التي �أ�س�س من �أجلها ،وا�ستثمار
�أمواله فـي الأوجه املحددة فـي هذه الالئحة دون تعري�ضه ملخاطر غري حم�سوبة.
 - 3فتح ح�سابات با�سم ال�صندوق لدى امل�صارف التي تودع فيها �أر�صدة ال�صندوق
ومنح التفوي�ضات على هذه احل�سابات نيابة عن ال�صندوق.
� - 4إبرام وثيقة ت�أمني �ضد خماطر �أع�ضاء اللجنة �إذا ارت�أت ذلك.
� - 5إ�صدار التعليمات للم�صارف املودعة فيها مبالغ ال�صندوق ب�سحب الأموال من ح�ساب
ال�صندوق فـي حدود مبالغ العجز لإمتام عملية الت�سوية املالية بني الأع�ضاء.
 - 6متابعة حت�صيل م�ستحقات ال�صندوق لدى الأع�ضاء وغريهم   .
 - 7بيع �أو ت�سييل �أي من �أ�صول ال�صندوق مبا يخدم م�صلحة ال�صندوق.
 - 8االقرتا�ض �أو احل�صول على ت�سهيالت ائتمانية ل�سداد التزامات الت�سويات ب�ضمان
�أ�صول ال�صندوق.
 - 9تقديــم مقرتح ــات لتطوير عمــل ال�صنــدوق ،وعر�ضه ــا على البور�صــة والهيئ ــة
لالعتماد.
 - 10تعيني الك ــادر الوظيفـي امل ؤ�هـ ــل وال ــالزم لإدارة ال�صن ــدوق والقيـ ــام بالأعمـ ــال
املرتبطة به.
� - 11سداد امل�صاريف الإدارية لل�صندوق.
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 - 12حتديد املبالغ امل�ستحقة على الأع�ضاء املتخلفني عن �سداد التزاماتهم التي قام
ال�صندوق بتغطيتها نيابة عنهم.
 - 13تعيني مدقق ح�سابات خارجي من املكاتب املعتمدة لدى الهيئة وحتديد �أتعابه.
 - 14مراجعة وتقييم كفاية ر�أ�س مال ال�صندوق فـي �ضوء املخاطر اخلا�صة بكل ع�ضو،
وفقا للمعايري وال�ضوابط التي ت�ضعها اللجنة وتعتمدها الهيئة.
املــادة ( ) 33
يجب على كل ع�ضو االلتزام بالآتي:
 - 1امل�ساهمة فـي ر�أ�س مال ال�صندوق بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة من ر�أ�س ماله
املدفوع ،على �أال تقل عن ( )45.000خم�سة و�أربعني �ألف ريال عماين ،وال تزيد
على ( )135.000مائة وخم�سة وثالثني �ألف ريال عماين.
� - 2إخطار ال�صندوق عند �إعادة هيكلة ر�أ�س مال الع�ضو بالزيادة �أو التخفي�ض ،وتتم
�إعادة احت�ساب امل�ساهمة فـي ال�صندوق على �أ�سا�س امل�ساهمة الأ�صلية وفق البند ()1
من هذه املادة ،غري مت�ضمنة الأرباح املرتاكمة امل�ضافة �إلى ح�ساب م�ساهمته لدى
ال�صندوق.
 - 3عدم املطالبــة با�سرتجــاع ما يزيــد على احلــد الأعلـى للم�ساهمـة الأ�صلية وفقا
للبند ( )1من هذه املادة ،فـي حال جتاوز جمموع امل�ساهمة الأ�صلية والأرباح
املرتاكمة امل�ضافة �إلى ح�ساب م�ساهمته فـي ال�صندوق احلد الأعلى املحدد
للم�ساهمة.
 - 4تقدمي �أي �ضمانات �إ�ضافية �أخرى تقرتحها اللجنة وتوافق عليها الهيئة.
املــادة ( ) 34
�إذا كان املبلغ الذي دفعه ال�صندوق نيابة عن الع�ضو املتخلف وفقا للمادة ( )35من هذه
الالئحة ،ي�ساوي �أو يقل عن قيمة م�ساهمته والأرباح املرتاكمة امل�ستحقة له فـي ال�صندوق،
فيتم خ�صم كامل املبلغ من م�ساهمة الع�ضو بال�صندوق.
�أما �إذا كان املبلغ املدفوع يزيد على قيمة ح�صته فـي ر�أ�س مال ال�صندوق الناجتة عن
م�ساهمته فـي ال�صندوق والأرباح املرتاكمة ،فيحق لل�صندوق اتخاذ الإجراءات الآتية وفقا
للرتتيب الآتي:
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 - 1خ�صم م�ساهمة الع�ضو املتخلف والأرباح املرتاكمة كاملة فـي ال�صندوق.
 - 2متلك ال�صندوق للأوراق املالية التي مت �شرا�ؤها ،والتي مل يقم الع�ضو بدفع قيمتها
وذلك ح�سب البيانات وامل�ستندات التي يقدمها لل�صندوق ،وح�سب الإجراءات التي
ت�ضعها اللجنة وتعتمدها الهيئة.
 - 3خ�صم م�ساهمة ال�شركة والأرباح املرتاكمة كاملة فـي ال�صندوق.
 - 4خ�صم م�ساهمة البور�صة والأرباح املرتاكمة كاملة فـي ال�صندوق.
 - 5خ�صم م�ساهمة بقية �أع�ضاء املقا�صة والأرباح املرتاكمة فـي ال�صندوق بالن�سبة
والتنا�سب.
� - 6أي �ضمانات �إ�ضافية �أخرى تقرتحها اللجنة وتوافق عليها الهيئة.
املــادة ( ) 35
يقوم ال�صندوق ب�إخطار الع�ضو املتخلف عن ال�سداد بحلوله حمله فـي �سداد التزاماته
املرتتبة على تغطية العجز النقدي �أو العجز فـي الأوراق املالية ،ومطالبته بتغطيتها
ل�صالح ال�صندوق خالل مدة �أق�صاها ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم التايل ليوم ال�سداد.
وفـي حال تخلف الع�ضو عن املوعد املحدد لل�سداد ومل يقم العميل بدفع قيمة الأوراق
املالية املحالة �إلى ال�صندوق ،تقوم البور�صة بتكليف �أحد الأع�ضاء ببيع الأوراق املالية
امل�سجلة با�سم ال�صندوق وتوريد ح�صيلة البيع حل�ساب ال�صندوق ،على �أن يتم حتميل
الع�ضو املتخلف �أي فروقات تنتج عن ذلك ل�صالح ال�صندوق ،وتعود لل�صندوق �أي �أرباح
قد تنتج عن عملية البيع وكذلك �أي �أرباح �أو عوائد ت�ستحق للأوراق املالية خالل فرتة
ت�سجيلها با�سم ال�صندوق.
املــادة ( ) 36
فـي احلاالت التي يحل فيها ال�صندوق حمل الع�ضو املتخلف وفقا حلكم املادة ( )35من هذه
الالئحة ،يتحمل الع�ضو املتخلف عن ال�سداد التبعات املالية ،وحت�صل تلك املبالغ ل�صالح
ال�صندوق وفق الآتي:
غرامة الت�أخري = ( * %0.25مبلغ العجز) اثنان ون�صف فـي الألف على �أال تقل الغرامة
عن ( )100مائة ريال عماين ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين.
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الفائدة = (مبلغ العجز * ( * )%15عدد �أيام الت�أخري  ،)365/وعلى الع�ضو �سدادها خالل
مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ املطالبة ،ويرتتب على
الت�أخر فـي ال�سداد خالل هذه املدة زيادة مبلغ املطالبة بن�سبة مقدارها ()%1
واحد باملائة من مبلغ املطالبة الأ�صلي عن كل يوم ت�أخري ،وبحد �أق�صى ()15
خم�سة ع�شر يوما.
املــادة ( ) 37
�إذا مل يلتزم الع�ضو املتخلف ب�سداد املبالغ امل�ستحقة عليه لل�صندوق فـي املوعد املحدد،
تقوم الهيئة بناء على طلب من ال�صندوق ب�إخطار البور�صة ب�إيقاف الع�ضو عن التداول
حتى �سداد التزاماته ،ولل�صندوق كذلك التن�سيق مع ال�شركة لوقف خدماتها عن الع�ضو
املتخلف.
املــادة ( ) 38
يتم ا�ستثمار �أموال ال�صندوق مبا يحقق املحافظة عليها وتنميتها ،وذلك فـي �أوجه
اال�ستثمار الآتية:
 - 1الودائع امل�صرفية داخل �سلطنة عمان.
 - 2ال�سنـ ــدات وال�صكوك احلكومية �أو �أي �أدوات دين حكومية مدرجة فـي البور�صة.
ويتم اتخاذ قرار اال�ستثمار من قبل اللجنة بعد ا�ستعرا�ض البدائل املنا�سبة املتاحة� ،أخذا
فـي االعتبار عن�صري ال�سيولة واملخاطرة ب�صفة �أ�سا�سية عند االختيار من بني البدائل
املتاحة ،ومراعاة �ضمان وجود ال�سيولة الكافية فـي ال�صندوق ل�سداد �أي مطالبة ترد �إليه.
املــادة ( ) 39
تعد قوائم مالية لل�صندوق م�ستقلة عن ح�سابات ال�شركة ،ويتم تدقيقها من قبل مراقب
ح�سابات خارجي.
املــادة ( ) 40
تبد أ� ال�سنة املالية لل�صندوق فـي الأول من يناير وتنتهي فـي  31من دي�سمرب من كل عام.
املــادة ( ) 41
يتم فـي نهاية كل �سنة مالية توزيع العائد ب�إ�ضافته �إلى م�ساهمات الأع�ضاء فـي ر�أ�س مال
ال�صندوق مبا يتنا�سب مع احل�ص�ص النقدية لكل ع�ضو بالن�سبة لإجمايل امل�ساهمات فـي
ال�صندوق.
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املــادة ( ) 42
يحق للع�ضو ت�سلم �صافـي حقوقه من ال�صندوق خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إلغاء
الرتخي�ص من الهيئة ،بعد تقدميه ما يفيد عدم وجود التزامات مالية عليه جتاه عمالئه
اخلا�صة بن�شاط الو�ساطة �أو ل�صالح الهيئة �أو البور�صة �أو ال�شركة �أو اجلمعية العمانية
للأوراق املالية ،وذلك من مدقق احل�سابات اخلارجي لل�شركة �أو �أي مدقق ح�سابات خارجي
من املكاتب املعتمدة للهيئة.
الف�صل ال�ساد�س
حتويل ملكية الأوراق املالية امل�ستثناة من نظام التداول
املــادة ( ) 43
تتولى ال�شركة حتويل ملكية الأوراق املالية للعمليات الآتية امل�ستثناة من التداول:
 - ١التحويالت الإرثية.
 - ٢التحويالت العائلية.
 - ٣التحويالت بني احل�سابات التي تعود لذات ال�شخ�ص.
 - ٤التحويالت الداخلية.
 - ٥حتويالت اتفاقيات �إعادة ال�شراء (.)REPO
 - ٦حتويالت �شهادات الإيداع الدولية (.)ADR\GDR
 - ٧حتويالت الإدراج امل�شرتك.
 - ٨التحويالت اخلا�صة بتنفيذ الأحكام الق�ضائية.
 - ٩التحويالت اخلا�صة بق�سمة الأوراق املالية ذات امللكية امل�شرتكة.
 - ١٠التحويالت اخلا�صة بت�صحيح �أخطاء االكتتاب.
 - ١١التحويالت اخلا�صة بهبة الأوراق املالية �إلى اجلهات اخلريية �أو االجتماعية
امل�سجلة لدى اجلهات الر�سمية.
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 - ١٢التحويالت اخلا�صة بالو�صية بالأوراق املالية.
 - ١٣التحويالت املرتتبة على االندماج.
 - ١٤التحويالت املرتتبة على �أخطاء دمج ح�سابات امل�ساهمني.
 - ١٥التحويالت املرتتبة على ت�صحيح ك�سور الأوراق املالية.
 - ١٦التحويالت اخلا�صة ب�صفقات ال�شراء االختيارية.
 - ١٧التحويالت اخلا�صة بالت�أكيد املت�أخر للحافظ الأمني.
 - ١٨التحويالت اخلا�صة بال�صفقات املرفو�ضة فـي احل�ساب املخ�ص�ص ملعاجلة ال�صفقات.
 - ١٩التحويالت اخلا�صة ب�صفقات املبادلة.
� - ٢٠أي حتويالت �أخرى يتم تنفيذها خارج نظام التداول� ،شريطة موافقة الهيئة
عليها.
ويجري التحويل وفق الإجراءات التي ت�ضعها ال�شركة ،على �أن حتدد بها البيانات
وامل�ستندات الالزم تقدميها لإمتام عملية التحويل.
املــادة ( ) 44
ال يجوز حتويل ملكية الأوراق املالية فـي التحويالت املن�صو�ص عليها فـي املادة ()43
من هذه الالئحة� ،إال بعد التثبت من ملكية الأوراق املالية املراد حتويلها ومن قابليتها
للتحويل.
املــادة ( ) 45
ال يرتتب على التحويالت املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة� ،أي ت�سويات
مالية مع ال�شركة ،وتتحمل �أطراف التحويل فيما بينها م�س�ؤولية ت�سوية �أي التزامات
مالية� ،إن وجدت ،وت�ستثنى من ذلك التحويالت اخلا�صة ب�صفقات ال�شراء االختيارية.
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املــادة ( ) 46
يق�صد بالتحويالت الإرثية امل�شار �إليها فـي املادة ( )42من هذه الالئحة ،حتويل ملكية
الأوراق املالية من املتوفـى �إلى ورثته ال�شرعيني ح�سب احل�ص�ص الإرثية الواردة فـي وثيقة
ح�صر الورثة ،على �أن تقدم من �أ�صحابها �أو من ميثلهم قانونا.
املــادة ( ) 47
ال يجوز حتويل الأوراق املالية من ح�ساب املورث �إلى ح�ساب م�شرتك �إال فـي حال تعذر
فتح ح�سابات �شخ�صية جديدة للورثة ،ويقت�صر التعامل باحل�ساب امل�شرتك على عمليات
البيع ،وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة مقدارها ن�سبة ( )0.0003ثالثة
من ع�شرة �آالف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية التي �آلت �إلى الورثة وت�ؤخذ من طرف
واحد فقط من الورثة ،على �أال تقل عن ريال عماين واحد لكل عملية حتويل.
املــادة ( ) 48
يق�صد بالتحويالت العائلية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت التي
تنح�صر فـي حتويل ملكية الأوراق املالية ما بني الأب والأم والأوالد والزوج والزوجة.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0.0003ثالثة
من ع�شرة �آالف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من كل طرف ،على �أال تقل عن
ريالني عمانيني لكل عملية حتويل.
املــادة ( ) 49
يق�صد بالتحويالت بني احل�سابات التي تعود لذات ال�شخ�ص امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من
هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم بني ح�سابات
امل�ساهمني وح�ساباتهم حتت �إدارة العهدة لدى ال�شركات امل�س�ؤولة عن �إدارة ح�سابات
العهدة ،وما بني ح�سابات امل�ساهم امل�سجلة حتت ح�ساب احلافظ الأمني وا�سمه ال�شخ�صي
والتحويالت التي تتم بني �أمناء احلفظ� ،شريطة �أن يكون احلافظ الأمني مرخ�صا من
الهيئة ،وما بني احل�سابات التي تعود لذات ال�شخ�ص.
املــادة ( ) 50
لأغرا�ض تطبيق املادة ( )49من هذه الالئحة ،ت�سدد فـي مقابل التحويالت التي تعود
لذات ال�شخ�ص عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,0001واحد من ع�شرة �آالف ريال عماين من
القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،على �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية ،وال تزيد على
( )50خم�سني رياال عمانيا عن كل عملية حتويل.
-31-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٨

وفـي احلاالت التي يتم فيها تقدمي �أكرث من طلب لذات ال�شخ�ص فـي نف�س اليوم لتحويل
ملكية الأوراق املالية ما بني ح�ساباته ،حت�سب العمولة على �أ�سا�س حتويل واحد فقط.
املــادة ( ) 51
يق�صد بالتحويالت الداخلية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت
التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية بني امل�ؤ�س�سة الفردية �أو �شركة ال�شخ�ص الواحد
ومالكها.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,0003ثالثة من ع�شرة �آالف
ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،على �أال تقل عن ريالني عمانيني ،وبحد
�أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل عملية ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب.
املــادة ( ) 52
يق�صد بتحويالت اتفاقيات �إعادة ال�شراء امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة،
التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية �سندات التنمية احلكومية �أو ال�صكوك التي ت�صدرها
احلكومة �أو �أذونات اخلزانة �أو �أي منتجات �أخرى يقبلها البنك املركزي العماين ،وذلك من
و�إلى ح�سابات امل�صارف ونوافذها الإ�سالمية �أو امل�صارف الإ�سالمية واخلا�صة باتفاقيات
�إعادة ال�شراء.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة مببلغ وقدره ( )50خم�سون
رياال عمانيا ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية.
املــادة ( ) 53
يق�صد بتحويالت �شهادات الإيداع الدولية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة،
التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية من و�إلى ح�ساب اجلهة التي تدير
عمليات تداول �شهادات الإيداع الدولية.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,00025اثنان ون�صف من
ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب،
على �أال تقل عن ( )10ع�شرة رياالت عمانية ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين
عن كل عملية.
املــادة ( ) 54
يق�صد بتحويالت الإدراج امل�شرتك امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت
التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية من و�إلى ح�سابات الإدراج امل�شرتك ،وت�سدد فـي
مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة ح�سب اتفاقية الإدراج.
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املــادة ( ) ٥٥
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بتنفيذ الأحكام الق�ضائية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه
الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية بناء على �أمر قا�ضي التنفيذ
من ح�ساب املنفذ �ضده �إلى ح�ساب طالب التنفيذ ،وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة
لل�شركة بن�سبة ( )0,001واحد من الألف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ من
طالب التنفيذ على �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل عملية.
املــادة ( ) ٥٦
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بق�سمة الأوراق املالية ذات امللكية امل�شرتكة امل�شار �إليها فـي املادة
( )43من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية من احل�سابات
ذات امللكية امل�شرتكة �إلى احل�سابات ال�شخ�صية للم�ساهمني.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0,0003ثالثة
من ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب،
على �أال تقل عن ( )2ريالني عمانيني ،وبحد �أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل
عملية.
املــادة ( ) ٥٧
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بت�صحيح �أخطاء االكتتابات امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من
هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي حتويل ملكية الأوراق املالية لأغرا�ض ت�صحيح
�أخطاء عملية االكتتابات ،وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة
( )0,0001واحد من ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ
من مقدم الطلب على �أال تقل عن ( )10ع�شرة رياالت عمانية ،وبحد �أق�صى ( )50خم�سون
رياال عمانيا عن كل عملية.
املــادة ( ) ٥٨
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بهبة الأوراق املالية �إلى اجلهات اخلريية �أو االجتماعية
امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق
املالية من ح�سابات امل�ساهمني �إلى ح�سابات اجلهات اخلريية �أو االجتماعية املرخ�صة لدى
اجلهات الر�سمية.
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املــادة ( ) ٥٩
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بالو�صية بالأوراق املالية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه
الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية من ح�سابات امل�ساهمني �إلى
ح�سابات املحال �إليهم ح�سب الو�صية املعتمدة من اجلهة املعنية.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,001واحد من الألف من
القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ من املو�صى له ،على �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت
عمانية عن كل عملية.
املــادة ( ) ٦٠
يق�صد بالتحويالت املرتتبة على االندماج امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة
التحويالت التي تنح�صر فـي حتويل ملكية الأوراق املالية التي تتم بني ح�سابات ال�شركات
املندجمة �أو ال�شركات الناجتة عن االندماج.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,0001واحد من ع�شرة �آالف
ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،بحد �أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية،
وحد �أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل عملية حتويل ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب.
املــادة ( ) ٦١
يق�صد بالتحويالت املرتتبة على �أخطاء دمج ح�سابات امل�ساهمني امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من
هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم بني احل�سابات
املندجمة مع احل�سابات الداجمة باخلط�أ.
املــادة ( ) ٦٢
يق�صد بالتحويالت املرتتبة على ت�صحيح ك�سور الأوراق املالية امل�شار �إليها فـي املادة ()43
من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم بني ح�سابات
الك�سور امل�سجلة با�سم امل�صدر وح�سابات امل�ساهمني امل�ستحقني.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عمانية عن كل عملية حتويل ،وت�ؤخذ من ال�شركة امل�صدرة.
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املــادة ( ) ٦٣
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة ب�صفقات ال�شراء االختيارية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من
هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم بني ح�سابات
امل�ساهمني البائعني وح�ساب املعاجلة لتغطية العجز فـي ر�صيد الأوراق املالية.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة وهي العمولة ذاتها املقررة على عمليات
التداول فـي البور�صة ،وت�ؤخذ من الأع�ضاء �أطراف ال�صفقة.
املــادة ( ) ٦٤
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بالت�أكيد املت�أخر للحافظ الأمني امل�شار �إليها فـي املادة ()43
من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم من و�إلى
ح�سابات م�ساهمي احلافظ الأمني وع�ضو املقا�صة الناجتة عن قبول ال�صفقات املرفو�ضة
�سابقا.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
للم�ساهم والورقة املالية عن كل عملية حتويل ،وت�ؤخذ من احلافظ الأمني.
املــادة ( ) ٦٥
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بال�صفقات املرفو�ضة فـي احل�ساب املخ�ص�ص ملعاجلة ال�صفقات
امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق
املالية التي تتم من و�إلى ح�ساب املعاجلة اخلا�ص بال�صفقات املرفو�ضة �إلى ح�ساب حمفظة
الع�ضو.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت عمانية
لل�شركة امل�صدرة عن كل عملية حتويل ،وت�ؤخذ من الع�ضو.
املــادة ( ) ٦٦
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة ب�صفقات املبادلة امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة،
التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتطلب طبيعتها �أن ي�سبق تنفيذها
اتفاق بني طرفني على مبادلة ورقة مالية مدرجة فـي البور�صة ب�أخرى مدرجة.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,0005خم�سة من ع�شرة
�آالف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،بحد �أدنى ( )1ريال عماين عن كل عملية حتويل
من كل طرف ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب.
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املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قــرار
رقم 2022/١٣
ب�ش�أن حتديد ر�سوم اخلدمات التي يقدمها املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/47
و�إلى نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2006/31
و�إلــى الئح ــة �شـ ـ�ؤون املوظفيــن باملجلـ ــ�س العمانــي لالخت�صا�ص ــات الطبي ـ ــة ال�صـ ــادرة
بالق ـ ــرار رق ــم ،2012/31
و�إلى القرار رقم  2017/9ب�ش�أن حت�صيل الر�سوم املالية على اخلدمات املقدمة من املجل�س،
و�إلى الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بالقرار رقم ،2019/13
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية،
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي يقدمها املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية وفق اجلدول
املرفق.
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2017/9امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع
�أحكامه.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٤ :مــن رم�ضـــــــان 1443هـ
املوافـــــق ٦ :مــن �أبريــــــــل ٢٠٢٢م

د� .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ــر ال�صـحــة
رئيــ�س جمـلـ�س �أمنــاء املجلـ�س
العمانـي لالخت�صا�صـات الطبيـة
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�أوال  :ر�سوم تقدمي امتحانات املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
م

الر�ســــــم

1

ر�سم امتحان القبول لربامج التدريب العليا ))OMSB

2

ر�سم امتحان اجلزء الأول ( ) P 1

3

ر�سم االمتحان النهائي التحريري

4

ر�سم االمتحان النهائي ال�سريري

البيـــــــــان
يح�صل من الطبيب غري امللتحق باملجل�س للموعد الأ�سا�سي

�إجمايل مبلغ الر�سم
بالريال العماين
()100
مائة

يح�صل من الطبيب غري امللتحق باملجل�س للموعد الإ�ضافــي

()120
مائة وع�شرون

يح�صل من الطبيب غري امللتحق باملجل�س

()250
مائتان وخم�سون

يح�صل من الطبيب امللتحق باملجل�س للمحاوالت
(الثانية والثالثة واال�ستثنائية)

()200
مائتان

يح�صل من الطبيب غري امللتحق باملجل�س

()250
مائتان وخم�سون

يح�صل من الطبيب امللتحق باملجل�س للمحاوالت
(الثانية والثالثة واال�ستثنائية)

()200
مائتان

يح�صل من الطبيب غري امللتحق باملجل�س

()300
ثالثـمائة

يح�صل من الطبيب الذي ما زال فـي مرحلة التدريب
�أو �أنهى هذه الفرتة

()250
مائتان وخم�سون
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع �أوال :ر�سوم تقدمي امتحانات املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
البيـــــــــان

�إجمايل مبلغ الر�سم
بالريال العماين

يح�صل من الطبيب غري امللتحق باملجل�س

()400
�أربعمائة

يح�صل من الطبيب الذي ما زال فـي مرحلة التدريب �أو �أنهى هذه الفرتة

()300
ثالثـمائة
()50
خم�سون

م

الر�ســــــم

5

ر�سم االمتحان النهائي ال�سريري اال�ستثنائي

6

ر�سم ت�سجيل امتحان القبول ()IFOM

يح�صل نظري ت�سجيل حل�ضور امتحان القبول يدفعها الطبيب اجلديد الراغب
فـي االلتحاق للتدريب فـي �أحد التخ�ص�صات العلمية فـي املجل�س

7

ر�سم امتحانات الت�صنيف املهني فـي املجل�س
العماين لالخت�صا�صات الطبية

يح�صل نظري تقدمي امتحانات الت�صنيف املهني للفئات الطبية والطبية امل�ساعدة

()30
ثالثون

8

ر�سم �إ�صدار �إفادة بدل مفقود
( نتيجة امتحان )

يح�صل نظري ا�ستخراج خطاب �إفادة بدل مفقود
بنتيجة امتحان الت�صنيف املهني القيا�سي

()10
ع�شرة

ر�سم طلب �إعادة التظلم على الإجراءات املتبعة
فـي عقد االمتحانات �أو نتائج امتحانات املجل�س
العماين لالخت�صا�صات الطبية

يح�صل نظري تقدمي طلب �إعادة التظلم
على الإجراءات املتبعة فـي عقد االمتحانات �أو نتائج امتحانات املجل�س

9

OMSB Exams Re-Appeals Fees
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()50
خم�سون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
ثانيا :ر�سوم تقدمي االمتحانات الدولية
الر�سم الذي
حت�صله ال�شركة
املتعاقد معها
للقيام ببع�ض
�أعمال املجل�س
بالريال العماين

الر�سم الذي
يح�صله املجل�س
بالريال العماين

�إجمايل مبلغ الر�سم
بالريال العماين

()301
ثالثـمائة وواحد

()45
خم�سة و�أربعون

()346
ثالثـمائة و�ستة و�أربعون

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

()383
ثالثـمائة وثالثة
وثـمانون

()60
�ستون

()443
�أربعمائة وثالثة و�أربعون

ر�سم �إداري المتحان

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

()655
�ستمائة وخم�سة
وخم�سون

()120
مائة وع�شرون

()775
�سبعمائة وخم�سة و�سبعون

ر�سم �إداري المتحان

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

()238
مائتان وثـمانية
وثالثون

()45
خم�سة و�أربعون

()283
مائتان وثالثة وثـمانون

م

الر�ســــــم

البيـــــــــان

1

ر�سم �إداري المتحان MCAI

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

2

3

4

ر�سم �إداري المتحان

MRCP UK Part I and II

PACES

MRCPI

College of Anesthetists of Ireland

Royal College of Physicians,UK

Royal College of Physicians, UK

Royal College of Physicians, Ireland
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

تابع ثانيا :ر�سوم تقدمي االمتحانات الدولية

م

5

6

7
8
9

الر�سم الذي حت�صله
الر�سم الذي
ال�شركة املتعاقد
�إجمايل مبلغ الر�سم
معها للقيام ببع�ض يح�صله املجل�س
بالريال العماين
بالريال العماين
�أعمال املجل�س
بالريال العماين

الر�ســــــم

البيـــــــــان

ر�سم �إداري المتحان

MRCPI Clinical

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

ر�سم �إداري المتحان

حت�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

MRCPCH Clinical

ر�سم �إداري المتحان

MRCPCH FOP

ر�سم �إداري المتحان

MRCPCH TAS

ر�سم �إداري المتحان

MRCPCH AKP

Royal College of Physicians of Ireland

Royal College of Pediatrics and Child
Health

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية
The European Society of Anesthesiology

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية
The Royal College of Pediatrics and Child
Health
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()600
�ستمائة

()90
ت�سعون

()690
�ستمائة وت�سعون

()660
�ستمائة و�ستون

()120
مائة وع�شرون

()780
�سبعمائة وثـمانون

()200
مائتان

()30
ثالثون

()230
مائتان وثالثون

()200
مائتان

()30
ثالثون

()230
مائتان وثالثون

()383
ثالثـمائة وثالثة
وثـمانون

()60
�ستون

()443
�أربعمائة وثالثة
و�أربعون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع ثانيا :ر�سوم تقدمي االمتحانات الدولية

م

10

11

12

الر�سم الذي حت�صله
ال�شركة املتعاقد معها الر�سم الذي
�إجمايل مبلغ الر�سم
للقيام ببع�ض �أعمال يح�صله املجل�س
بالريال العماين
املجل�س بالريال بالريال العماين
العماين

الر�ســــــم

البيـــــــــان

ر�سم �إداري المتحان

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

MRCEM OSCE

ر�سم �إداري المتحان
MRCPsych

ر�سم �إداري المتحان
FRCPath

()230
مائتان وثالثون

()35
خم�سة وثالثون

()265
مائتان وخم�سة و�ستون

حت�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

()355
ثالثـمائة وخم�سة
وخم�سون

()55
خم�سة وخم�سون

()410
�أربعمائة وع�شرة

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

()478
�أربعمائة وثـمانية
و�سبعون

()75
خم�سة و�سبعون

()553
خم�سمائة وثالثة
وخم�سون

The Royal College of Emergency Medicine

Royal College of Psychiatry

Royal College of Pathologists
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع ثانيا :ر�سوم تقدمي االمتحانات الدولية

م

13

14

15

16

الر�ســــــم

ر�سم �إداري المتحان
FRCEM

ر�سم �إداري المتحان
FRCS Clinical Ophthalmology

البيـــــــــان

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
()35
()184
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية
مائة و�أربعة وثـمانون خم�سة وثالثون
Royal College of Emergency Medicine

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية
Royal College of Physicians and
Surgeons of Glasgow

ر�سم �إداري المتحان

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

ر�سم �إداري المتحان

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم الراغب
فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

EDAIC Part 1

FCAI written

الر�سم الذي
حت�صله ال�شركة الر�سم الذي
املتعاقد معها يح�صله املجل�س �إجمايل مبلغ الر�سم
بالريال العماين
بالريال
للقيام ببع�ض
العماين
�أعمال املجل�س
بالريال العماين

The European Society of Anesthesiology

College of Anesthetists of Ireland
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()720
�سبعمائة وع�شرون

()150
مائة وخم�سون
()329
ثالثـمائة و ت�سعة
وع�شرون

()110
مائة وع�شرة

()219
مائتان وت�سعة ع�شر

()830
ثـمامنائة وثالثون

()175
()25
خم�سة وع�شرون مائة وخم�سة و�سبعون
()50
خم�سون

()379
ثالثـمائة وت�سعة
و�سبعون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

تابع ثانيا :ر�سوم تقدمي االمتحانات الدولية

م

الر�ســــــم

البيـــــــــان

17

ر�سم �إداري المتحان
FCAI Oral

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم
الراغب فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص
فـي امل�ؤ�س�سة التعليمية

18

ر�سم �إداري المتحان OET

19

ر�سم ح�ضور امتحان دويل

20

ر�سم �إداري المتحان

21

ر�سم �إداري المتحان

22

ر�سم �إداري المتحان

College of Anesthetists of Ireland

يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم
الراغب فـي تقدمي االمتحان
الدويل اخلا�ص باالمتحان الأ�سرتايل لتحديد
م�ستوى اللغة الإجنليزية املهني

الر�سم الذي حت�صله
الر�سم الذي
ال�شركة املتعاقد معها
يح�صله املجل�س
للقيام ببع�ض �أعمال
بالريال
املجل�س بالريال
العماين
العماين
()307
ثالثـمائة و�سبعة

()178
مائة وثـمانية و�سبعون

()46
�ستة و�أربعون

()30
ثالثون

�إجمايل
مبلغ الر�سم
بالريال
العماين
()353
ثالثـمائة وثالثة
وخم�سون

()208
مائتان وثـمانية

Occupational English Test

(Arab Board Part I Exam )Written
(Arab Board Part II Exam )Written

يح�صل نظري ح�ضور امتحان دويل ينظمه املجل�س
لكافة الراغبني فـي اجتياز هذه االمتحانات
يح�صل نظري �أتعاب �إدارية تفر�ض على املتقدم
الراغب فـي تقدمي االمتحان الدويل اخلا�ص فـي
املجل�س العربي لالخت�صا�صات ال�صحية

)Arab Board Part II Exam ( Clinical
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-

()116
مائة و�ستة ع�شر

()50
خم�سون

()20
ع�شرون

()50
خم�سون

()136
مائة و�ستة
وثالثون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
ثالثا :ر�سوم تقدمي االمتحانات القيا�سية والتخ�ص�صية اخلا�صة فـي املجل�س

م

الر�ســــــم

1

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب التخدير

البيـــــــــان

الر�سم الذي
�إجمايل
الر�سم الذي
حت�صله ال�شركة
يح�صله املجل�س مبلغ الر�سم
املتعاقد معها للقيام
بالدوالر
بالدوالر
ببع�ض �أعمال املجل�س
الأمريكي
الأمريكي
بالدوالر الأمريكي
()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

5

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب الطوارئ

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

6

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب الأنف والأذن
واحلنجرة

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

7

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب الأ�سرة

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

 2ر�سم االمتحان القيا�سي لطب �أمرا�ض القلب
3

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب الأمرا�ض
ال�سريرية

 4ر�سم االمتحان القيا�سي لطب �أمرا�ض الكلى يح�صل نظري تقدمي االمتحان القيا�سي ال�صحي فـي املجل�س

-44-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع ثالثا :ر�سوم تقدمي االمتحانات القيا�سية والتخ�ص�صية اخلا�صة فـي املجل�س

م

الر�ســــــم

البيــــــــــــــــان

الر�سم الذي
الر�سم الذي
حت�صله ال�شركة
يح�صله املجل�س
املتعاقد معها للقيام
بالدوالر
ببع�ض �أعمال املجل�س
الأمريكي
بالدوالر الأمريكي

�إجمايل
مبلغ الر�سم
بالدوالر
الأمريكي

8

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب اجلهاز
اله�ضمي

9

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب الأ�سنان

()110
مائة وع�شرة
()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة
()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون
()220
مائتان وع�شرون

10

ر�سم االمتحان القيا�سي للطب العام

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

12

ر�سم االمتحان القيا�سي للطب
الباطني

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

13

ر�سم االمتحان القيا�سي جلراحة املخ
والأع�صاب

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

14

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب الن�ساء
والوالدة

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب اجلراحة
11
العامة
يح�صل نظري تقدمي االمتحان القيا�سي ال�صحي فـي املجل�س
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع ثالثا :ر�سوم تقدمي االمتحانات القيا�سية والتخ�ص�صية اخلا�صة فـي املجل�س

م

الر�ســــــم

15

الر�سم الذي حت�صله
الر�سم الذي
ال�شركة املتعاقد معها
يح�صله املجل�س
للقيام ببع�ض �أعمال
بالدوالر
املجل�س
الأمريكي
بالدوالر الأمريكي

البيــــــــــــــــان

�إجمايل مبلغ
الر�سم
بالدوالر
الأمريكي

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب
وجراحة العيون

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب
جراحة العظام
ر�سم االمتحان القيا�سي لطب
الأطفال

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

18

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب
جراحة التجميل

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

19

ر�سم االمتحان القيا�سي للطب
النف�سي

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

20

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب
الأمرا�ض اجللدية

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

21

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب
الأ�شعة الت�شخي�صية

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

16
17

يح�صل نظري تقدمي االمتحان القيا�سي ال�صحي فـي املجل�س
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع ثالثا :ر�سوم تقدمي االمتحانات القيا�سية والتخ�ص�صية اخلا�صة فـي املجل�س

م

الر�ســــــم

22

ر�سم االمتحان القيا�سي لطب امل�سالك
البولية

البيــــــــــــــــان

الر�سم الذي
الر�سم الذي �إجمايل مبلغ
حت�صله ال�شركة
الر�سم
يح�صله املجل�س
املتعاقد معها للقيام
بالدوالر
بالدوالر
ببع�ض �أعمال املجل�س
الأمريكي
الأمريكي
بالدوالر الأمريكي
()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

()90
ت�سعون
()90
ت�سعون

()110
مائة وع�شرة
()110
مائة وع�شرة

()200
مائتان
()200
مائتان

()90
ت�سعون

()110
مائة وع�شرة

()200
مائتان

 26ر�سم االمتحان القيا�سي لأخ�صائي �صيدلة

()90
ت�سعون

()110
مائة وع�شرة

()200
مائتان

ر�سم االمتحان القيا�سي لأخ�صائي العالج
الطبيعي

()90
ت�سعون

()110
مائة وع�شرة

()200
مائتان

 23ر�سم االمتحان القيا�سي لأخ�صائي متري�ض
24

ر�سم االمتحان القيا�سي للقبالة

25

ر�سم االمتحان القيا�سي لفني �صيدلة

27

يح�صل نظري تقدمي االمتحان القيا�سي ال�صحي فـي املجل�س
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع ثالثا :ر�سوم تقدمي االمتحانات القيا�سية والتخ�ص�صية اخلا�صة فـي املجل�س

م

الر�ســــــم

البيــــــــــــــــان

 28ر�سم االمتحان القيا�سي للعالج الوظيفي
29

ر�سم االمتحان القيا�سي لفني خمترب

30

ر�سم االمتحان القيا�سي لفني �أ�شعة

31

ر�سم االمتحان القيا�سي لتقنية الأ�شعة
( حملة البكالوريو�س )

32

ر�سم االمتحان القيا�سي مل�ساعد طبيب
�أ�سنان

33

ر�سم االمتحان القيا�سي لأخ�صائي طب
�أع�صاب

يح�صل نظري تقدمي االمتحان القيا�سي ال�صحي
فـي املجل�س

ر�سم االمتحان القيا�سي لأخ�صائي تركيب
34
�أ�سنان
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الر�سم الذي
الر�سم الذي
حت�صله ال�شركة
يح�صله املجل�س
املتعاقد معها للقيام
بالدوالر
ببع�ض �أعمال املجل�س
الأمريكي
بالدوالر الأمريكي

�إجمايل
مبلغ الر�سم
بالدوالر
الأمريكي

()90
ت�سعون
()90
ت�سعون
()90
ت�سعون

()110
مائة وع�شرة
()110
مائة وع�شرة
()110
مائة وع�شرة

()200
مائتان
()200
مائتان
()200
مائتان

()90
ت�سعون

()110
مائة وع�شرة

()200
مائتان

()90
ت�سعون

()110
مائة وع�شرة

()200
مائتان

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان وع�شرون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع ثالثا :ر�سوم تقدمي االمتحانات القيا�سية والتخ�ص�صية اخلا�صة فـي املجل�س

م

الر�ســــــم

البيــــــــــــــــان

الر�سم الذي
�إجمايل
الر�سم الذي
حت�صله ال�شركة
يح�صله املجل�س مبلغ الر�سم
املتعاقد معها للقيام
بالدوالر
بالدوالر
ببع�ض �أعمال املجل�س
الأمريكي
الأمريكي
بالدوالر الأمريكي

 35ر�سم االمتحان القيا�سي لفني خمترب �أ�سنان

()90
ت�سعون

()110
مائة وع�شرة

()200
مائتان

36

ر�سم االمتحان القيا�سي لأخ�صائي التغذية

()90
ت�سعون

()110
مائة وع�شرة

()200
مائتان

37

ر�سم االمتحان القيا�سي لعلوم الب�صريات

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان
وع�شرون

()110
مائة وع�شرة

()110
مائة وع�شرة

()220
مائتان
وع�شرون

-

()7
�سبعة

()7
�سبعة

يح�صل نظري تقدمي االمتحان القيا�سي ال�صحي فـي املجل�س

 38ر�سم االمتحان القيا�سي لعالج جذور الأ�سنان

39

ر�سم ال�ساعة الت�شغيلية لكل ممتحن

يح�صل نظري تغطية كلفة ال�ساعة الت�شغيلية لكل ممتحن
لالمتحان القيا�سي
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
رابعا :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
مبلغ الر�سم
بالريال العماين

م

الر�سم

البيــــــــــــــــان

1

ر�سم ت�سجيل فـي الدورات التدريبية
وحلقات العمل التي ينظمها املجل�س

يح�صل نظري ت�سجيل الأطباء واملخت�صني واملعنيني للدورات التي ال تزيد على (� )7سبعة �أيام
غري املنت�سبني للمجل�س حل�ضور حلقات العمل التي
للدورات التي يكون عدد �أيامها ما بني
ينفذها املجل�س
( )14 - 8ثمانية �إلى �أربعة ع�شر يوما

2

ر�سم ت�سجيل فـي حما�ضرات
وندوات علمية ينظمها املجل�س

يح�صل نظري ت�سجيل الأطباء واملخت�صني واملعنيني للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
املنت�سبني �أو غري املنت�سبني للمجل�س حل�ضور
املحا�ضرات والندوات التي ينفذها املجل�س
(بالن�سبة للور�ش والندوات وامل�ؤمترات الإلزامية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
للمناق�شة)

3

ر�سم ت�سجيل م�ؤمتر يعقده املجل�س

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور �إحدى امل�ؤمترات
التي يقوم بتنفيذها املجل�س
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()100
مائة
()150
مائة وخم�سون
()50
خم�سون
()20
ع�شرون

للأفراد واحلا�ضرين من املجال

()100
مائة

لأطباء االمتياز ،والعاملني من
التخ�ص�صات ال�صحية امل�ساعدة،
وطلبة الكليات واملعاهد ال�صحية

()50
خم�سون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()20
ع�شرون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

4

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش القلبي املتقدم
للمتدربني
(الن�سخة ال�صفية �أو املدجمة)

5

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �إعادة التجديد ل�شهادة
الإنعا�ش القلبي املتقدم للكبار
(الن�سخة ال�صفية)

6

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش القلبي
املتقدم للمدربني

Advance cardiovascular life support
(ACLS) Provider Course
)(Class room-based or Heart code

ACLS recertification course
)(Class room based

ACLS Instructor Course

البيــــــــــــــــان

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة
التدريبية للإنعا�ش القلبي املتقدم للكبار

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة جتديد
�شهادة الإنعا�ش القلبي املتقدم للكبار

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()100
مائة
()70
�سبعون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()20
ع�شرون

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()50
خم�سون

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()35
خم�سة و ثالثون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()10
ع�شرة

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()200
مائتان

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة تدريبية لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
لت�أهيل �أطباء مدربني فـي الإنعا�ش القلبي
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
املتقدم للكبار
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
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مبلغ الر�سم
بالريال العماين

()200
مائتان
()200
مائتان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

البيــــــــــــــــان

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

7

ر�سم رخ�صة اجتياز دورة تدريبية

يح�صل نظري ا�ستخراج بطاقة �إكمال دورة تدريبية

()5
خم�سة

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش القلبي املتقدم
للأطفال للمتدربني (الن�سخة ال�صفية �أو املدجمة)
8

9

Pediatric advanced Pediatric
)advanced life support (PALS
Provider Course (Class room-based
)or Heart code

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �إعادة التجديد ل�شهادة
الإنعا�ش القلبي املتقدم للأطفال
(الن�سخة ال�صفية)
PALS recertification course
)(Class room based

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش
القلبي املتقدم للأطفال

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة
التدريبية لت�أهيل �أطباء مدربني فـي الإنعا�ش
القلبي املتقدم للأطفال

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()100
مائة

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()70
�سبعون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()20
ع�شرون

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()50
خم�سون

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()35
خم�سة وثالثون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
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()10
ع�شرة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

10

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة (الإنعا�ش القلبي
املتقدم للأطفال) للمدربني

11

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش القلبي
للمتدربني
(الن�سخة ال�صفية �أو املدجمة)

12

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �إعادة التجديد
ل�شهادة الإنعا�ش القلبي
(الن�سخة ال�صفية)

PALS Instructor Course

)Basic life support ( BLS
Provider Course (Class room)based or Heart code

BLS Recertification BLS
Recertification Course
)(Class room based

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش
القلبي املتقدم للأطفال

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش
القلبي للمتدربني

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()200
مائتان

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()200
مائتان

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()200
مائتان

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()50
خم�سون

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()30
ثالثون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
للأفراد واحلا�ضرين من املجال
لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �إعادة التجديد ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ل�شهادة الإنعا�ش القلبي
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
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()10
ع�شرة
()25
خم�سة وع�شرون
()15
خم�سة ع�شر
()5
خم�سة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

13

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش
القلبي للمدربني

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

BLS Instructor Course

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة تدريبية
للأطباء املنت�سبني وغري املنت�سبني واملعنيني
فـي الإنعا�ش القلبي

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

14

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �أ�سا�سيات دعم
العناية املركزة للأطفال للمتدربني يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية
للأطباء املنت�سبني وغري املنت�سبني واملعنيني
Pediatric fundamental
critical care support
فـي جمال العناية املركزة للأطفال
(PFCCS ) Provider Course

15

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �أ�سا�سيات دعم
العناية املركزة للمتدربني
Fundamental critical care
support (FCCS) Provider
Course

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية
للأطباء املنت�سبني وغري املنت�سبني واملعنيني
فـي جمال العناية املركزة للكبار
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()200
مائتان
()200
مائتان
()200
مائتان
()120
مائة وع�شرون
()110
مائة وع�شرة
()30
ثالثون
()120
مائة وع�شرون

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()110
مائة وع�شرة

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()30
ثالثون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

16

17

الر�ســـــم
ر�سم ت�سجيل حل�ضور برنامج �إنعا�ش
حديثي الوالدة للمتدربني
Neonatal Resuscitation
Program (NRP) Provider
Course

ر�سم ت�سجيل حل�ضور برنامج �إنعا�ش
حديثي الوالدة للمدربني
NRP Instructor Course

مبلغ الر�سم
البيــــــــــــــــان
بالريال العماين
()100
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
مائة
لأطباء االمتياز ،والعاملني
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية للأطباء
()75
من التخ�ص�صات ال�صحية امل�ساعدة،
املنت�سبني وغري املنت�سبني واملعنيني فـي جمال �إنعا�ش
خم�سة و�سبعون
وطلبة الكليات واملعاهد ال�صحية
حديثي الوالدة
()25
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
خم�سة وع�شرون
()200
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
مائتان
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية لت�أهيل
لأطباء االمتياز ،والعاملني من
()200
�أطباء مدربني فـي جمال �إنعا�ش
التخ�ص�صات ال�صحية امل�ساعدة،
مائتان
حديثي الوالدة
وطلبة الكليات واملعاهد ال�صحية
()200
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
مائتان

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة متقدمة
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية للأطباء
 18لدعم احلياة فـي الإ�صابات للمتدربني
املنت�سبني وغري املنت�سبني واملعنيني فـي جمال دعم احلياة
Advanced trauma life support
فـي الإ�صابات
(ATLS) Provider Course
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للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()250
مائتان وخم�سون

لأطباء االمتياز ،والعاملني
من التخ�ص�صات ال�صحية امل�ساعدة،
وطلبة الكليات واملعاهد ال�صحية

()200
مائتان

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()30
ثالثون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

19

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة متقدمة
لدعم احلياة فـي الإ�صابات للمدربني
ATLS Instructor Course

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية
لت�أهيل �أطباء مدربني فـي جمال دعم احلياة
فـي الإ�صابات

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()200
مائتان

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()200
مائتان

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش
القلبي املتقدم للحوامل للمتدربني

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية
للأطباء املنت�سبني وغري املنت�سبني واملعنيني فـي جمال
20
Advanced life support
obstetrics (ALSO) Provider
الإنعا�ش القلبي املتقدم للحوامل
Course

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

21

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش
القلبي املتقدم للحوامل للمدربني
ALSO Instructor Course

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية
لت�أهيل �أطباء مدربني فـي الإنعا�ش القلبي
املتقدم للحوامل

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
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()200
مائتان
()150
مائة وخم�سون
()100
مائة
()30
ثالثون
()180
مائة وثـمانون
()180
مائة وثـمانون
()180
مائة وثـمانون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

22

23

مبلغ الر�سم
البيــــــــــــــــان
الر�ســـــم
بالريال العماين
()200
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
مائتان
ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإدارة الطبية
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
()160
للحوادث والكوارث للمتدربني
للأطباء املنت�سبني وغري املنت�سبني واملعنيني فـي الإدارة ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
مائة و�ستون
Major incident medical
ال�صحية
الطبية للحوادث والكوارث
management and support
()30
(MIMMS) provider course
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
ثالثون
()200
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
مائتان
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإدارة الطبية
()200
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
لت�أهيل �أطباء مدربني فـي الإدارة الطبية
مائتان
للحوادث والكوارث للمدربني
ال�صحية
للحوادث والكوارث
MIMMS instructor course
()200
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
مائتان
()120
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س مائة و ع�شرون

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الأ�شعة باملوجات يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
للأطباء املنت�سبني وغري املنت�سبني واملعنيني فـي جمال ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
24
فوق ال�صوتية للمتدربني
ال�صحية
CPOCUS provider course
الأ�شعة باملوجات فوق ال�صوتية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
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()80
ثـمانون
()30
ثالثون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()150
مائة و خم�سون

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الأ�شعة باملوجات يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور الدورة التدريبية لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
لت�أهيل �أطباء مدربني فـي جمال الأ�شعة باملوجات فوق ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
25
فوق ال�صوتية للمدربني
ال�صحية
CPOCUS instructor course
ال�صوتية

()150
مائة و خم�سون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

26

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �أ�شعة املوجات
فوق ال�صوتية للأع�صاب الأ�سا�سية
Basic Ultrasound Guided
Nerve Blok Course

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �أ�شعة املوجات
فوق ال�صوتية للأع�صاب الأ�سا�سية

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

27

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �أ�شعة املوجات
فوق ال�صوتية لتخطيط القلب
Advanced Point Of Care
Echocardiography course

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �أ�شعة املوجات
فوق ال�صوتية لتخطيط القلب

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
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()150
مائة و خم�سون
()100
مائة
()80
ثـمانون
()30
ثالثون
()100
مائة
()80
ثـمانون
()30
ثالثون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

ر�سم ت�سجيل حل�ضور
28

دورة �أ�سا�سيات اجلبرية
Basic Casting and Splinting
Course

29

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �أ�شعة املوجات
فوق ال�صوتية لتخطيط القلب
Advanced Point Of Care
Echocardiography course

لأطباء االمتياز والعاملني من التخ�ص�صات
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �أ�سا�سيات اجلبرية ال�صحية امل�ساعدة وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة التعامل مع املواد لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
اخلطرة للمتدربني
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة تقييم
30

و�إدارة الإ�صابات

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة تقييم

Trauma Evaluation And

و�إدارة الإ�صابات

)Man agement Provider (Team
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()50
خم�سون
()25
خم�سة وع�شرون
()10
ع�شرة
()200
مائتان
()170
مائة و�سبعون
()30
ثالثون
()50
خم�سون

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()30
ثالثون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()20
ع�شرون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

31

ر�سوم ت�سجيل حل�ضور دورة �أ�سا�سيات
املهارات اجلراحية
Basic Surgical Skills Course

32

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �إدارة امل�صادر
Reference manager Course

33

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �إدخال
و�إدارة البيانات

34

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإ�شراف
على البحوث

Data Entry & management
course

Research Supervision Course

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �أ�سا�سيات املهارات
اجلراحية

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �إدارة امل�صادر

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()200
مائتان

لأطباء االمتياز ،والعاملني
من التخ�ص�صات ال�صحية امل�ساعدة،
وطلبة الكليات واملعاهد ال�صحية

()160
مائة و�ستون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()30
ثالثون

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()15
خم�سة ع�شر

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �إدخال و�إدارة البيانات للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة الإ�شراف على البحوث للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

-60-

()15
خم�سة ع�شر

()20
ع�شرون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س

م

الر�ســـــم

35

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة كتابة
املخطوطة البحثية

36

37

38

Manuscript Writing Course

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة حتليل البيانات
Data Analysis Course

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة مقدمة
فـي الإح�صاء احليوي وحتليل البيانات

البيــــــــــــــــان

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة كتابة املخطوطة
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
البحثية

()35
خم�سة وثالثون

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة حتليل البيانات للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()30
ثالثون

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة مقدمة

Introduction to Biostatistics
& Basics of Statistical testing
Course

فـي الإح�صاء احليوي وحتليل البيانات

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة منهجية البحوث
(اجلزء الأول)

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة منهجية البحوث

Research methodology Part I
course

(اجلزء الأول)
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للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()20
ع�شرون

()20
ع�شرون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة منهجية البحوث
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة منهجية البحوث
(اجلزء الثاين)
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
39
(اجلزء الثاين)
Research methodology Part II
course

40

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة منهجية البحوث
(اجلزء الثالث)

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة منهجية البحوث

Research methodology Part III
course

(اجلزء الثالث)

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة مكافحة ومراقبة
العدوى
41
Infection Control Course

42
43

ر�سم ت�سجيل دورة مهارات التوا�صل
Communication Skills Course

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة �أخالقيات الطب
Medical Ethics

()20
ع�شرون

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()20
ع�شرون

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة مكافحة ومراقبة
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
العدوى

()30
ثالثون

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة مهارات التوا�صل للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()20
ع�شرون

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �أخالقيات الطب للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()30
ثالثون
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش
القلبي الأ�سا�سي (الن�سخة املدجمة) يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش القلبي الأ�سا�سي لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
44
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
(الن�سخة املدجمة)
Heart-Code BLS
ال�صحية
Recertification Course

45

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش
القلبي املتقدم للأطفال حديثي
الوالدة (الن�سخة املدجمة)
Heart-Code PALS
Recertification Course

()50
خم�سون
()40
�أربعون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()10
ع�شرة

للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

()100
مائة

لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة الإنعا�ش القلبي املتقدم ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
للأطفال حديثي الوالدة (الن�سخة املدجمة)
ال�صحية

()70
�سبعون

للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
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()20
ع�شرون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع رابعا  :ر�سوم الدورات التخ�ص�صية واملحا�ضرات والندوات وحلقات العمل وامل�ؤمترات فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

البيــــــــــــــــان
يح�صل نظري ت�سجيل الأطباء واملخت�صني واملعنيني حل�ضور
دورة �أو ور�شة جديدة ينفذها املركز
(لثالثة �أيام �أو �أكرث)

مبلغ الر�سم
بالريال العماين
()200
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
مائتان
لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
()100
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
مائة
ال�صحية
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س

ر�سم ت�سجيل فـي دورة �أو حلقة عمل
46
جديدة ينظمها مركز املحاكاة

يح�صل نظري ت�سجيل الأطباء واملخت�صني واملعنيني حل�ضور
دورة �أو ور�شة جديدة ينفذها املركز
(ليومني)
يح�صل نظري ت�سجيل الأطباء واملخت�صني واملعنيني حل�ضور
دورة �أو ور�شة جديدة ينفذها املركز
(ليوم واحد � -أكرث من �أربع �ساعات)
يح�صل نظري ت�سجيل الأطباء واملخت�صني واملعنيني حل�ضور
دورة �أو ور�شة جديدة ينفذها املركز
(ليوم واحد  -لأربع �ساعات �أو �أقل)
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للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ال�صحية

()20
ع�شرون
()100
مائة
()50
خم�سون

()10
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
ع�شرة
()50
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
خم�سون
لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
()30
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
ثالثون
ال�صحية
()5
للفئات امللتحقة للتدريب فـي املجل�س
خم�سة
()25
للفئات غري امللتحقة للتدريب فـي املجل�س خم�سة وع�شرون
لأطباء االمتياز ،والعاملني من التخ�ص�صات
()15
ال�صحية امل�ساعدة ،وطلبة الكليات واملعاهد
خم�سة ع�شر
ال�صحية

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
خام�سا :ر�سوم االعرتاف مبراكز التدريب للدورات املقدمة من قبل جمعية القلب الأمريكية

م

1

الر�ســـــم

ر�سم الإ�شراف على املدربني من اجلهات الطالبة
لالعرتاف لكل يوم

HS,BLS,ACLS,PALS,PEARS monitoring /
faculty / day

2

جتديد االتفاقية للمراكز املعرتف بها
Agreement renewal

البيــــــــــــــــان

الر�سم الذي
يح�صله فريق
الإ�شراف لكل
م�شرف بالريال
العماين عن كل
يوم

الر�سم الذي
يح�صله املجل�س
بالريال العماين
لكل يوم

�إجمايل
مبلغ الر�سم
بالريال
العماين

يح�صل نظري الإ�شراف على املدربني
من اجلهات الطالبة لالعرتاف لكل يوم

()120
مائة و ع�شرون

()40
�أربعون

()160
مائة و�ستون

جتديد االتفاقية للمراكز املعرتف بها

()120
مائة وع�شرون

()40
�أربعون

()160
مائة و�ستون
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع خام�سا :ر�سوم االعرتاف مبراكز التدريب للدورات املقدمة من قبل جمعية القلب الأمريكية
م

الر�ســـــم

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

للأفراد واحلا�ضرين من املجال

()5
خم�سة

4

لأطباء االمتياز ،والعاملني من
ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإ�سعافات الأولية للمتدربني يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة الإ�سعافات الأولية
Heart-saver First Aid CPR AED
التخ�ص�صات ال�صحية امل�ساعدة،
للمتدربني
(HFACA) Provider Course
وطلبة الكليات واملعاهد ال�صحية

()60
�ستون

5

لأطباء االمتياز ،والعاملني من
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة الإ�سعافات الأولية
التخ�ص�صات ال�صحية امل�ساعدة،
للمدربني
وطلبة الكليات واملعاهد ال�صحية

()100
مائة

3

6

ر�سم ا�ستخراج رخ�صة جمعية القلب الأمريكية

American Heart Association e-Cards

ر�سم ت�سجيل حل�ضور دورة الإ�سعافات الأولية للمدربني
Heart-saver First Aid CPR AED
(HFACA) Instructor Course

يح�صل نظري طلب ا�ستخراج رخ�صة جمعية القلب
الأمريكية

�أ�سا�سيات التعرف على احلاالت احلرجة للأطفال وكيفية
التعامل معها للمتدربني لكل م�شارك
يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �أ�سا�سيات التعرف
للممار�سني ال�صحيني العاملني
Pediatric Advanced Emergency
على احلاالت احلرجة للأطفال وكيفية التعامل معها
باملراكز الطالبة لالعرتاف
Assessment, Recognition and
للمتدربني
Stabilization provider(PEARS)/
Participant
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()80
ثـمانون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع خام�سا :ر�سوم االعرتاف مبراكز التدريب للدورات املقدمة من قبل جمعية القلب الأمريكية
م

7

8

9
10

الر�ســـــم

�أ�سا�سيات التعرف على احلاالت احلرجة للأطفال
وكيفية التعامل معها للمدربني لكل م�شارك

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

البيــــــــــــــــان

للممار�سني ال�صحيني
العاملني فـي املراكز الطالبة
لالعرتاف

()150
مائة وخم�سون

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة برنامج �إعداد
وتدريب م�شرفـي ومن�سقي الربامج التدريبية

للممار�سني ال�صحيني
العاملني فـي املراكز الطالبة
لالعرتاف

()120
مائة وع�شرون

Visit Administration Fee

يح�صل نظري االعرتاف للمراكز لتقدمي دورات تدريبية

املراكز الطالبة لالعرتاف

()60
�ستون

ر�سم ور�شة �إعداد م�شرف مركزي

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور ور�شة �إعداد م�شرف
مركزي

للعاملني فـي املراكز الطالبة
لالعرتاف

()80
ثـمانون

Pediatric Advanced Emergency
Assessment, Recognition and
Stabilization instructor(PEARS) /
Participant

برنامج �إعداد وتدريب م�شرفـي ومن�سقي الربامج
التدريبية
& AHA program coordination
administration training (PCAT) /
participant

الر�سوم الإدارية للزيارات

TCF Course

يح�صل نظري الت�سجيل حل�ضور دورة �أ�سا�سيات التعرف
على احلاالت احلرجة للأطفال وكيفية التعامل معها
للمدربني
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع خام�سا :ر�سوم االعرتاف مبراكز التدريب للدورات املقدمة من قبل جمعية القلب الأمريكية
م

الر�ســـــم

البيــــــــــــــــان

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

11

ر�سم اعتماد /
�إعادة اعتماد مركز تدريب طبي  /حماكاة

يح�صل نظري اعتماد � /إعادة اعتماد مركز تدريب طبي  /حماكاة  ،من حيث ا�شرتاطات املبنى
واملحا�ضرين والإدارة والدورات والأجهزة امل�ستخدمة فـي املركز (بحيث ي�شمل ال�سماح بفتح
املركز مع اعتماد برنامج التدريب ( )BLSالإنعا�ش القلبي للمدربني)

()2000
�ألفان

12

ر�سم جتديد ترخي�ص مركز طبي  /حماكاة

يح�صل نظري التجديد ال�سنوي لرتخي�ص مركز تدريب طبي  /حماكاة

()1000
�ألف

13

ر�سم اعتماد � /إعادة اعتماد برنامج تدريب طبي
فـي مركز تدريب

يح�صل نظري طلب اعتماد �أو �إعادة اعتماد برنامج تدريب طبي فـي �أحد مراكز التدريب الطبي
�أو املحاكاة الطبي (لكل برنامج تدريب )

()700
�سبعمائة

14

ر�سم �إداري لتوفري املواد التعليمية ملراكز التدريب

يح�صل نظري طلب مراكز التدريب من املجل�س توفري �أو �شراء املواد التعليمية

()50
خم�سون
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
�ساد�سا :ر�سوم التحقق وتقييم ومعادلة ال�شهادات ال�صحية املهنية

م

الر�ســـــم

البيــــــــــــــــان

1

يح�صل مقابل التحقق من الآتي :
� -1شهادة علمية واحدة.
 -2ترخي�ص مزاولة املهنة �أو �شهادة الت�سجيل من البلد الأم.
ر�سم التحقق من �شهادات وخربات طبيب � -3آخر خم�س �سنوات خربة عملية فـي ثالث م�ؤ�س�سات خمتلفة
(�سيتم احت�ساب ر�سوم �إ�ضافية فـي حال وجود وثائق �أو جهات
عمل �إ�ضافية ).
 -4التدقيق واملراجعة العامة ( .)Cross Check

2

يح�صل مقابل التحقق من الآتي:
� -1شهادة علمية واحدة.
 -2ترخي�ص مزاولة املهنة �أو �شهادة الت�سجيل من البلد الأم.
� -3آخر خم�س �سنوات خربة عملية فـي ثالث م�ؤ�س�سات خمتلفة
(�سيتم احت�ساب ر�سوم �إ�ضافية فـي حال وجود وثائق �أو جهات
عمل �إ�ضافية ).
 -4التدقيق واملراجعة العامة (.)Cross Check

ر�سم التحقق من �شهادات
وخربات ممر�ض (جامعي)
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الر�سم الذي
الر�سم الذي
يح�صله
حت�صله ال�شركة
املجل�س
املتعاقد معها للقيام
ببع�ض �أعمال املجل�س بالريال
العماين
بالريال العماين

()115
مائة وخم�سة ع�شر

()90
ت�سعون

()20
ع�شرون

()20
ع�شرون

�إجمايل مبلغ
الر�سم
بالريال
العماين

()135
مائة وخم�سة
وثالثون

()110
مائة وع�شرة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع �ساد�سا :ر�سوم التحقق وتقييم ومعادلة ال�شهادات ال�صحية املهنية
الر�سم الذي حت�صله الر�سم الذي
ال�شركة املتعاقد
يح�صله
معها للقيام ببع�ض
املجل�س
�أعمال املجل�س
بالريال
العماين
بالريال العماين

م

الر�ســـــم

البيــــــــــــــــان

3

ر�سم التحقق من �شهادات
وخربات ممر�ض (دبلوم)

يح�صل مقابل التحقق من الآتي:
� -1شهادة علمية واحدة.
 -2ترخي�ص مزاولة املهنة �أو �شهادة الت�سجيل من البلد الأم.
� -3آخر ثالث �سنوات خربة عملية فـي م�ؤ�س�ستني خمتلفتني
(�سيتم احت�ساب ر�سوم �إ�ضافية فـي حال وجود وثائق �أو جهات
عمل �إ�ضافية ).
 -4التدقيق واملراجعة العامة ).(Cross Check

()85
خم�سة وثـمانون

4

ر�سم التحقق من �شهادات
وخربات �صيديل

يح�صل مقابل التحقق من الآتي:
� -1شهادة علمية واحدة.
� -2آخر ثالث �سنوات خربة عملية فـي م�ؤ�س�ستني خمتلفتني
(�سيتم احت�ساب ر�سوم �إ�ضافية فـي حال وجود وثائق �أو جهات
عمل �إ�ضافية ).
 -3التدقيق واملراجعة العامة ).)Cross Check

()80
ثـمانون

5

ر�سم التحقق من �شهادات
وخربات الفئات الطبية امل�ساعدة

يح�صل مقابل التحقق من الآتي:
� -1شهادة علمية واحدة .
� -2آخر ثالث �سنوات خربة عملية فـي م�ؤ�س�ستني خمتلفتني
(�سيتم احت�ساب ر�سوم �إ�ضافية فـي حال وجود وثائق �أو جهات
عمل �إ�ضافية).
 -3التدقيق واملراجعة العامة ).(Cross Check

()70
�سبعون
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()15
خم�سة ع�شر

()30
ثالثون

()10
ع�شرة

�إجمايل
مبلغ الر�سم
بالريال
العماين

()100
مائة

()110
مائة وع�شرة

()80
ثـمانون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع �ساد�سا :ر�سوم التحقق وتقييم ومعادلة ال�شهادات ال�صحية املهنية

م

الر�ســـــم

البيــــــــــــــــان

6

ر�سم التحقق من �شهادة علمية
�أو رخ�صة مزاولة مهنة �أو خربة عملية
(احلزمة االختيارية)

يح�صل نظري التحقق من �شهادة علمية واحدة
 +التدقيق واملراجعة العامة ()Cross Check

7

ر�سم حتويل تقارير التحقق املعنونة
من دول �أخرى

8

ر�سم حتويل تقارير التحقق
مع �إ�ضافة وثائق �أخرى

()Report Transfer

( Report Transfer with
) )Checks(s

الر�سم الذي حت�صله الر�سم الذي
ال�شركة املتعاقد
يح�صله
معها للقيام ببع�ض
املجل�س
�أعمال املجل�س
بالريال
العماين
بالريال العماين
()50
خم�سون

يح�صل نظري طلب حتويل تقرير التحقق من ال�شهادات ال�صحية
احلا�صل عليها املتقدم من دول �أخرى و�إ�صدار تقرير جديد معنون با�سم
املجل�س مب�صداقية البيانات الواردة فـي تقرير التحقق من تلك الدول
 +التدقيق واملراجعة العامة ()Cross Check

()20
ع�شرون

يح�صل نظري طلب حتويل تقرير التحقق من ال�شهادات ال�صحية
احلا�صل عليها املتقدم من دول �أخرى مع طلب حتقق من وثيقة �إ�ضافية
�أخرى و�إ�ضافتها فـي التقرير و�إ�صدار تقرير جديد معنون با�سم املجل�س
مب�صداقية البيانات الواردة فـي تقرير التحقق من تلك الدول
 +التدقيق واملراجعة العامة ()Cross Check

()70
�سبعون

يح�صل نظري طلب حتويل تقرير التحقق من ال�شهادات ال�صحية غري
ر�سم حتويل تقارير التحقق
9
املعنونة و�إ�صدار تقرير جديد معنون با�سم املجل�س مب�صداقية البيانات
غري املعنونة لأي دولة
True Profile Report Transfer
الواردة فـي تقرير التحقق من تلك الدول
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-

()10
ع�شرة

()5
خم�سة

�إجمايل
مبلغ الر�سم
بالريال
العماين
()60
�ستون
()25
خم�سة
وع�شرون

()15
خم�سة ع�شر

()85
خم�سة
وثـمانون

()50
خم�سون

()50
خم�سون

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع �ساد�سا :ر�سوم التحقق وتقييم ومعادلة ال�شهادات ال�صحية املهنية

م

الر�ســـــم

البيــــــــــــــــان

يح�صل نظري تقييم ومعادلة ال�شهادات ال�صحية املهنية ومعادلتها
ر�سم تقييم ومعادلة ال�شهادات ال�صحية املهنية مبا يتنا�سب مع املعايري املعمول بها فـي الئحة تقييم ومعادلة
ال�شهادات ال�صحية املهنية

الر�سم الذي
الر�سم الذي
�إجمايل
حت�صله ال�شركة
يح�صله
مبلغ الر�سم
املتعاقد معها
املجل�س
للقيام ببع�ض
بالريال
بالريال
�أعمال املجل�س
العماين
العماين
بالريال العماين
-

()50
خم�سون

()50
خم�سون

11

ر�سم التحقق من وثائق �إ�ضافية

يح�صل نظري �إ�ضافة وثيقة �أخرى �إلى الوثائق املطلوبة
فـي كل الفئات

()40
�أربعون

()10
ع�شرة

()50
خم�سون

12

ر�سم �إ�صدار �إفادة بدل فاقد
( نتيجة امتحان )

يح�صل نظري ا�ستخراج خطاب �إفادة بدل فاقد بنتيجة امتحان
الت�صنيف املهني القيا�سي

-

()10
ع�شرة

()10
ع�شرة

13

ر�سم ت�سجيل وثيقة واحدة فقط

يح�صل نظري طلب ت�سجيل البيانات للفئات التي تتطلب
الت�سجيل لوثيقة واحدة فقط

-

()10
ع�شرة

()10
ع�شرة

14

ر�سم ت�سجيل �أكرث من وثيقة واحدة

يح�صل نظري طلب الت�سجيل على جميع الفئات التي تتطلب
ت�سجيل �أكرث من وثيقة واحدة

-

()20
ع�شرون

()20
ع�شرون

10
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
�سابعا :ر�سوم اعتماد مراكز تعليمية وبرامج وفعاليات و�أن�شطة تعليمية

م

1

البيــــــــــــــــان

الر�ســـــم

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

ر�سم اعتماد م�ؤ�س�سة تقدم برامج التطوير املهني امل�ستمر يح�صل نظري �إجراءات التحقق واعتماد مقدم برامج التطوير املهني امل�ستمر (ال ي�سرتد)

()1000
�ألف

2

ر�سم اال�شرتاك ال�سنوي

ر�سوم �سنوية يدفعها مقدم برامج التطوير املهني امل�ستمر (ال ي�سرتد)

()300
ثالثـمائة

3

ر�سم تقدمي طلب اعتماد برامج التطوير املهني امل�ستمر

يح�صل نظري طلبات االعتماد للربامج التعليمية املقدمة من منظمي برامج التطوير
املهني امل�ستمر ( ال ي�سرتد)

()100
مائة

4

ر�سم �إ�صدار �شهادة نقاط التطوير املهني امل�ستمر

يح�صل نظري تخلي�ص �إ�صدار �شهادة لنقاط التطوير املهني امل�ستمر
(ال ي�سرتد)
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 19 - 0نقطة

()1
ريال

 39 - 20نقطة

()2
رياالن

 40نقطة ف�أعلى

()3
ثالثة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
ثامنا :ر�سوم ت�أجري القاعات واملختربات وغرف الدرا�سة فـي املجل�س
م

الر�ســـــم

البيــــــــــــــــان

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

1

ر�سم ت�أجري القاعة الكربى

يح�صل نظري اال�ستفادة من القاعة ومرفقاتها والأجهزة واملعدات املتوفرة بها من �أجل تنظيم
�أو عمل فعالية معينة

()250
مائتان وخم�سون
لليوم الواحد

2

ر�سم ت�أجري قاعة حما�ضرات  /غرفة درا�سة

يح�صل نظري اال�ستفادة من قاعة املحا�ضرات  /غرفة الدرا�سة ومرفقاتها والأجهزة واملعدات
املتوفرة بها من �أجل تنظيم �أو عمل فعالية معينة

()100
مائة لليوم الواحد

3

ر�سم ت�أجري خمترب حماكاة

يح�صل نظري اال�ستفادة من �أحد املختربات وا�ستخدام الأجهزة واملعدات املتوفرة بها من �أجل
تنظيم �أو عمل فعالية معينة

()300
ثالثـمائة لليوم الواحد

4

ر�سم ت�أجري مركز االختبارات ال�سريرية
() OSCE

يح�صل نظري اال�ستفادة من جميع الغرف واملرافق وا�ستخدام الأجهزة واملعدات املتوفرة بها
من �أجل تنظيم �أو عمل فعالية معينة

()500
خم�سمائة لليوم الواحد

5

ر�سم ت�أجري خمترب مهارات احلا�سوب

6

ر�سم ت�أجري خمترب املهارات اجلراحية

7

ر�سم حجز فعالية متكاملة

يح�صل نظري اال�ستفادة من املخترب ومرفقاته والأجهزة واملعدات املتوفرة به من �أجل تنظيم
�أو عمل فعالية معينة
يح�صل نظري تنظيم فعالية يقت�ضي تنفيذها ا�ستخدام �أكرث من قاعة �أو ف�صل �أو خمترب
فـي املبنى ،ويتعاون املجل�س مع من�سقي الفعالية فـي �إدارة الفعالية وتنفيذها
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()150
مائة وخم�سون
لليوم الواحد
()500
خم�سمائة لليوم الواحد
()1000
�ألف لليوم الواحد

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تا�سعا :الر�سوم الإدارية ور�سوم الإعالنات فـي جملة عمان الطبية
م

البيــــــــــــــــان

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

يح�صل نظري ا�ستخراج بدل فاقد �أو ا�ستبدال بطاقة تالفة للموظف التي ي�صدرها املجل�س

()5
خم�سة

الر�ســـــم

 1ر�سم ( ا�ستبدال �أو بدل مفقود ) بطاقة موظف

 2ر�سم ( ا�ستبدال �أو بدل مفقود ) بطاقة متدرب يح�صل نظري ا�ستخراج بدل فاقد �أو ا�ستبدال بطاقة تالفة لبطاقات املتدرب التي ي�صدرها املجل�س

()5
خم�سة

3

ر�سم ( ا�ستبدال �أو بدل مفقود )
�شهادة االخت�صا�ص �أو �إكمال التدريب
�أو �شهادة اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص

يح�صل نظري ا�ستخراج بدل فاقد �أو ا�ستبدال ل�شهادة االخت�صا�ص التي ي�صدرها املجل�س
�أو �إكمال التدريب �أو اجتياز امتحان اجلزء الأول

()15
خم�سة ع�شر

4

ر�سم �إ�صدار خطاب " ملن يهمه الأمر"
للطبيب املتدرب

يح�صل نظري طلب الطبيب املقيم فـي املجل�س خطابا ملن يهمه الأمر مفاده ب�أنه م�سجل كطبيب
مقيم فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية لأغرا�ض ال تخ�ص العملية التعليمية

()5
خم�سة

5

ر�سم تقدمي خدمات امل�ساعدة واال�ست�شارات

خدمة تقدمي امل�ساعدة للراغبني فـي الت�سجيل الإلكرتوين وتقدمي الدعم الفني واللوج�ستي
لتجنب الوقوع فـي الأخطاء عند �إدخال البيانات واملرفقات املطلوبة

()10
ع�شرة

-75-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع تا�سعا  :الر�سوم الإدارية ور�سوم الإعالنات فـي جملة عمان الطبية
م

الر�ســـــم

6

ر�سم ان�سحاب
�أو �إلغاء قيد من الربنامج التدريبي

البيــــــــــــــــان

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

يح�صل نظري االن�سحاب �أو �إلغاء القيد من الربنامج التدريبي للأطباء
الطبيب املن�سحب
العمانيني والأطباء غري العمانيني امل�سجلني فـي الربامج التدريبية ،يدفع
�أو امللغى قيده من ال�سنة الأولى
عن �سنوات الدرا�سة ،وذلك على النحو الآتي:
R1 Level
�أوال :االن�سحاب من الربنامج التدريبي:

()1000
�ألف

 - 1الأطباء املنت�سبون مل�ؤ�س�سات �صحية يلتزمون بدفع الر�سم بعد
�سنتني فـي حال عدم طلب �إعادة االن�ضمام فـي املجل�س مرة �أخرى.

الطبيب املن�سحب
 - 2الأطباء املنت�سبون للمجل�س (بعقد تدريبي) يعفون من دفع �أو امللغى قيده من ال�سنة الثانية
R2 Level
الر�سوم.

()2000
�ألفان

ثانيا� :إلغاء القيد من الربنامج التدريبي:
 - 1الأطباء املنت�سبون مل�ؤ�س�سات �صحية يلتزمون بدفع الر�سم.
 - 2الأطباء املنت�سبون للمجل�س (بعقد تدريبي) يعفون من دفع
الر�سوم.
وال ينطبق ذلك على احلاالت الآتية:
الطبيب املن�سحب �أو امللغى قيده
قبل
من
طبي
مف�صل
بتقرير
املثبتة
البدنية
 - 1الأمرا�ض العقلية �أو
من ال�سنة الثالثة وما بعدها
طبيب اخت�صا�صي.
R3 Level and beyond
 -2الأعباء املالية الناجتة عن الكوارث الطبيعية والتي قد ت�صعب
قدرة الطبيب املقيم على دفع الر�سوم.
 -3االبتعاث فـي بعثات �أو منح درا�سية خارجية مدعومة بقرار �إيفاد
ر�سمي من امل�ؤ�س�سة املوفدة.
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()3000
ثالثة �آالف

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438
تابع تا�سعا  :الر�سوم الإدارية ور�سوم الإعالنات فـي جملة عمان الطبية
م

الر�ســـــم

البيــــــــــــــــان

مبلغ الر�سم
بالريال العماين

7

ر�سم االنت�ساب وااللتحاق للتدريب
فـي املجل�س لغري العماين

يح�صل نظري طلب الأطباء غري العمانيني لالنت�ساب وااللتحاق للتدريب فـي املجل�س
وتدفع �سنويا

()4000
�أربعة �آالف

8

ر�سم اال�شرتاك ال�سنوي فـي جملة عمان الطبية

يح�صل نظري اال�شرتاك ال�سنوي للح�صول على �إ�صدارات املجلة ب�شكل دوري خالل العام

()70
�سبعون

9

ر�سم الإعالن فـي جملة عمان الطبية

�إعالن فـي �صفحتني

()350
ثالثـمائة
وخم�سون

�إعالن فـي �صفحة

()200
مائتان

�إعالن فـي ن�صف �صفحة

()160
مائة و�ستون

�إعالن فـي الغالف من الداخل

()270
مائتان و�سبعون

يح�صل مقابل طباعة �إعالن فـي جملة عمان الطبية
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٨

وزارة العمــــل
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل
وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان
�أن عم ــال (ال�شرك ــة العربية للخدمات الفنيـة) تقدم ــوا �إلى املديري ــة العام ــة للرعاي ــة
العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية ،ولكل مت�ضرر احلق فـي االعتـرا�ض على
هـذا الطلـب ,على �أن يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات
امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 109754 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلنجي للتطوير العقاري �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 213 :ر.ب� ,100 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124655 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل ن�سائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مر�سى الداخلية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/12/١٩ :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128203 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفري الأطعمة وامل�شروبات والإقامة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كو لفيلي�شو�س كافيه �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/٢٨ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3746 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129670 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة لل�سكر وال�شاي والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرفوف للتجهيزات الفندقية والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 44 :ر.ب ,130 :حمافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/6/٢٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133328 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الرثيات والتحف والف�ضيات والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد ناجمان البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 575 :ر.ب� ,113 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠١٩/12/١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134029 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اال�شراقة اجلميلة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 65 :ر.ب� , 120 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠١٩/12/٢٤ :

-84-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137640 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شم�س املعامل �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140950 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلودي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149355 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ,برامج حا�سوب برجميات قابلة
للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة
�أو القابلة للتحميل� ،أجهزة حا�سوب� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة� ،أجهزة معاجلة
البيانات ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،قارنات معدات معاجلة البيانات ،قارئات معدات
معاجلة بيانات ،ما�سحات معدات معاجلة بيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إن�ستا�شوب م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم � ،1201سوي�س تاور� ،أبراج بحريات جمريا ،دبي  ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/17 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3746 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149358 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،عر�ض �سلع على
و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب،
تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات
احلا�سوبية ،عر�ض ال�سلع ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،ت�سويق ،الإعالن
والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،ترويج املبيعات للآخرين ،الدعاية والإعالن عرب
التلفزيون ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إن�ستا�شوب م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم � ،1201سوي�س تاور� ،أبراج بحريات جمريا ،دبي  ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/17 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3746 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149361 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،ت�سليم الب�ضائع ،ت�سليم الزهور ،خزن الب�ضائع،
التخزين ،معلومات التخزين ،معلومات النقل ،تغليف ال�سلع ،ت�سليم الطرود ،خدمات
النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ،ترتيب الرحالت ال�سياحية ،نقل ركاب ،النقل اللوجي�ستي،
ترتيب خدمات نقل الركاب للآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت ،تغليف الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إن�ستا�شوب م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم � ،1201سوي�س تاور� ،أبراج بحريات جمريا ،دبي  ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/17 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3746 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150307 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز� ،شمع الإ�سكافـي ،زيوت عطرية من الكباد،
م�ستح�ضرات جتميل ،بخور ،خال�صات �أثريية ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،زيت
اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،زيوت للعطور والروائح ،زيت الورد ،ايونون عطر ،خال�صات
النعناع زيت عطري ،نعناع ل�صناعة العطور ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور� ،صناعة عطور،
تربينات زيوت عطرية ،عطور زيوت طيارة ،زيوت عطرية من الكباد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،133 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/٢٣ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3746 :ر.ب112:
-87-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150308 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز� ،شمع الإ�سكافـي ،زيوت عطرية من الكباد،
م�ستح�ضرات جتميل ،بخور ،خال�صات �أثريية ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،زيت
اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،زيوت للعطور والروائح ،زيت الورد ،ايونون عطر ،خال�صات
النعناع زيت عطري ،نعناع ل�صناعة العطور ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور� ،صناعة عطور،
تربينات زيوت عطرية ،عطور زيوت طيارة ،زيوت عطرية من الكباد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،133دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/٢٣ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3746 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150482 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوجال�س فارما�سوتيكالز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نيوزيالندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سنرتل بارك دريف  ،لينكون ،اوكالند  ,0610نيوزيالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/١ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3746 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150902 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هايربماركت ،املجمع اال�ستهالكي ،البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة للأجهزة املنزلية (الراديو ،التلفزيوين،
جهاز ت�شغيل �أقرا�ص الفيديو الرقمية �..إلخ) ،البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة (ت�شمل
امل�شروبات) ،البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة ملالب�س و�أدوات ولوازم الأطفال ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور
وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور ،املخازن التجارية العامة ،البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأجهزة املنزلية (الثالجات ،معدات املطابخ � ...إلخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز العامري للتموين الغذائي واال�ستهالكي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151337 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستلزمات ومالب�س الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه بن نا�صر بن م�سعود احلارثي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٢٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151686 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحذية ذات �أربطة ،مالب�س كتانية ،مالب�س ،قم�صان م�سرولة مالب�س ،مالب�س داخلية
ما�صة للعرق ،مالب�س جاهزة ،مالب�س خارجية ،قفافيز مالب�س� ،أحذية لكرة القدم،
�أحذية للريا�ضة البدنية� ،أغطية لتدفئة اليدين مالب�س� ،أحذية لل�شاطئ� ،أحذية خ�شبية،
جاكيتات مالب�س� ،أحذية� ،أحذية للريا�ضة� ،أحذية تزلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة هبة ظفار املتجددة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152071 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أحمد بن بخيت الزوامري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152138 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،الإعالن بالراديو ،خدمات �إعداد
مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،الدعاية والإعالن
بالطلب الربيدي ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،ت�أجري وقت للدعاية
والإعالن فـي و�سائل الإعالم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نابكو للت�سويق والتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152353 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املزن املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152356 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاج لوحي ،نوافذ للمباين ،زجاج لنوافذ املباين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العني للزجاج والأملنيوم احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152389 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات قهوة باحلليب ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميثاق �صحارى الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152533 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت البقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صمود الظاهرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٠ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152541 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جمربي غري حي� ،سمك معلب ،حلوم معلبة ،رقائق بطاطا ،حلقات الب�صل ،فالفل ،زيت
بكر ممتاز ،اخل�ضراوات املح�ضرة ،عجائن للخبز تعتمد على اخل�ضار ،حلوم مطبوخة،
خيار خملل ،خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة ،زيوت للطعام ،جبنة ،حلوم،
منتجات احلليب� ،أ�سماك ق�شرية غري حية ،مك�سرات حم�ضرة ،مك�سرات منكهة ،معجون
�أ�سا�سه مك�سرات ،مك�سرات م�سكرة ، ،زيتون حمفوظ ،زيت زيتون للطعام ،خملالت ،بازالء
حمفوظة� ،سجق� ،سمك تونا ،حلوم حمفوظة ،حلوم مملحة ،منتجات غذائية من ال�سمك،
خماليط حتتوي على دهن ل�شرائح اخلبز ،كرمية الزبدة ،زبدة الفول ال�سوداين ،زبدة،
زبدة لب ال�شوكوالتة� ،سلمون� ،سلطات خ�ضراوات� ،سلطات فواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطياب لل�صناعات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152555 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات والطعام ،مقاهي ومطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض ركاز العا�صمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152557 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز ،فطائر� ،سندوي�شات ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،باجلنب ال�سندوي�شات ،عجني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطلع الن�ضيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152558 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلكاية العربية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152559 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن الت�ألق للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152560 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة منبع القهوة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152561 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات
املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد بن عامر فا�ضل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152583 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني (حمالت البقالة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي �أنور و�أبناءه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلظنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152588 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صلبان من املعادن الثمينة ،بخالف املجوهرات (بيع الذهب واملجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد لتجارة الذهب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152591 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طباعة رقمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كب�سة زر للطباعة الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152594 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ق�ص ــر النبــالء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152595 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ،ت�أجري القوارب ،تنظيم رحالت بحرية ،خدمات النقل الرتياد الأماكن
ال�سياحية ،النقل بوا�سطة العبارات ،النقل ،النقل بوا�سطة القوارب ،ترتيب الرحالت
ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرمار ال�سياحية والبحرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152596 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيح الربيد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152597 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات  ،PaaSت�صميم برامج حا�سوبية ،تطوير الربجميات
فـي �إطار ن�شر الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بناء للخدمات املهنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152599 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت املعلومات التجارية (وكاالت الأعمال التجارية واخلدمات املت�صلة
با�ستخراج النفط مكتب �إداري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ج ــا�سوبهاي الهند�سية م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152600 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ادارة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفريق لال�ستثمار واخلدمات العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152603 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أبحاث فـي جمال حلام املعادن ،املعايرة ،القيا�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التكنولوجيا املتطورة خلدمات الفح�ص
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152605 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات العناية بالب�شرة والتجميل ومنتجات غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روابي حيفظ للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152610 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ل�صق الإعالنات ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن بيع
و�شراء ال�سيارات وال�سيارات امل�ستعملة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل عمق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152611 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ينابيع اخلليج الدولية للأعمال والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152613 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التلفونات ،االت�صاالت التلفونية ،االت�صاالت عرب الطرفيات احلا�سوبية ،االت�صاالت
عرب �شبكات الألياف الب�صرية ،ت�أجري معدات االت�صال ،البث �أو الإر�سال عرب االقمار
ال�صناعية ،ات�صاالت ال�سلكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كثبان ال�شرق الأو�سط للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152614 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معلومات عن الإن�شاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو علي الفرقاين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152617 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفيفة ،تزيني الطعام ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قمم املوج العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٣ :

-104-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152621 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت بيع املالب�س الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :على �أنور و�أبناءه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152622 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (بيع مواد غذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلاجر الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152624 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساج ،التدليك (تدليك الأقدام ،الر�أ�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أرزنة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152627 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل بودرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأ�صيل الأولى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152628 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين ،البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتحدة للم�شاريع الإن�شائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152631 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات احلليب (منتج حليب جمفف �سريع الذوبان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط لل�صناعات الغذائية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152632 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليمات الريا�ضة البدنية� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن املا�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152634 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية املتنوعة ،وبيع الأدوات املنزلية املتنوعة وغريها (الهايرب ماركت،
حمالت البقالة ،الربادات) ،ت�سويق (بيع املواد الغذائية املتنوعة ،وبيع الأدوات املنزلية
املتنوعة وغريها (الهايرب ماركت ،حمالت البقالة ،الربادات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أحمد ال�صم�صامي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152636 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعواد ثقاب ،تبغ ،أ� كيا�س تبغ� ،أطراف �سجائر ،مر�شحات فالتر� ,سجائر ،قداحات مدخنني،
�أوعية غاز لوالعات ال�سيجار ،غاليني تبغ ،رزم من ورق ال�سجائر ،ورق ما�ص لغاليني
التبغ� ،سيجار ،مبا�سم �سيجار ،مبا�سم �سجائر ،ورق �سجائر� ،أدوات تنظيف غاليني التبغ،
منا�صب لغاليني التبغ ،مناف�ض �سجائر للمدخنني ،ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سرو�ش و�شركاءه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152637 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ربوع �إزكي الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152638 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلازم خلدمات ال�شحن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152639 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل باحلافالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حماجر الباطنة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152640 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،م�ست�شفيات ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،العالج الطبيعي،
خدمات طب الأ�سنان ،خدمات دور التمري�ض ،التمري�ض الطبي ،الن�صائح ال�صيدالنية،
خدمات العالج ،ا�ست�شارة �صحية ،خدمات تقومي الأ�سنان ،الفح�ص الطبي (خا�صة للك�شف
عن ومعاجلة الأمرا�ض املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جممع ال�شعلة الطبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152650 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأندية ال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خطوط الفجر املا�سية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152651 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات نقل وت�سليم الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مهارة املالحة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152652 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل حالقة و�سبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإطار الذهبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152655 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع االك�س�سوارات ,وم�ستح�ضرات و�أدوات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سرب الطيور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152656 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرتفعات ال�سودية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152657 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �صالح الزدجايل العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152658 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري معدات الإن�شاء ،الإن�شاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين ،هدم املباين� ،إن�شاء و�إ�صالح
امل�ستودعات ،معاجلة املباين ملنع الرطوبة ،ت�أجري احلفارات ،تنظيف النوافذ� ،إن�شاء امل�صانع،
عزل املباين ،البناء ،البناء بالطوب ،بناء �أك�شاك وحمالت عر�ض ،ت�أجري الرافعات معدات
�إن�شاء ،تركيب الأبواب والنوافذ� ،صيانة برك ال�سباحة ،ا�ست�شارات �إن�شائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم رمي للم�شاريع الفاخرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152659 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل بن مفتاح بن جمعة اليعقوبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152662 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إعمار الهند�سية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152665 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ظالل الربيع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152667 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت،
خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،حتليل املياه ،ا�ست�شارات فـي جمال توفري
الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املركز الوطني للتكنولوجيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152668 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الب�شرى للخدمات والتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152670 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطريان الثن ــائي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152672 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التنقيب فـي جمال ال�صناعات النفطية والغازية والتعدين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االحتاد خلدمات النفط والغـ ــاز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152673 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الف�ضيات والذهب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سعيد بن �صالح بن �سليمان القم�شوعي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152674 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات
املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نقطة االنطالقة للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152675 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س ،التنظيف اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كافور التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152676 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمال هرمز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152677 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املن�صات االفرتا�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152678 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س تنظيف ال�سجاد والب�سط وال�ستائر واملفرو�شات ،غ�سيل املالب�س وكيها
بالبخار (الغ�سيل اجلاف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلوهرة املزدهرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152679 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س� ،أحذية ،مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رحاب ثابت املطاعنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152680 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤيد و�شركاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152682 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �سماعات هواتف (�صيانة وبيع الهواتف النقالة) ،ميكروفونات هواتف ،هواتف حممولة،
هواتف ال�سلكية ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،هواتف ذكية ،هواتف خلوية� ،أغلفة
للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الأر�صدة املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152683 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بحر �أبو عبايل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152684 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وامل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرونة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152702 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �شموخ اخلري املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152774 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح �أجهزة الهاتف ،حوا�سيب حممولة ،حوا�سيب لوحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ابن مبارك اليعقوبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152965 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة (حمالت �شوي اللحوم ،امل�شاكيك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سفار للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152968 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج احللوى العمانية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دليل الداخلية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136194 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم م�شروبات ووجبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االختيار لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٠/3/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143857 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاهي ومطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الروزنة للت�سوق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/2/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144826 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل
والأبحاث ال�صنـاعية ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9292 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٤/٤ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ١٠٩ :ر.ب� ،١٣٦ :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144827 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9292 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٤/٤ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ١٠٩ :ر.ب� ،١٣٦ :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144828 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائــي والأجهزة والأدوات الب�صري ــة و�أدوات الوزن والقيــا�س والإ�شــارة واملراقبــة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور،
حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فـيديوية رقمية
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر،
�أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9292 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٤/٤ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ١٠٩ :ر.ب� ،١٣٦ :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146169 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفـي�سة �أو املطلية بها غري
الواردة فـي فئات �أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س
الوقت الدقيقة ،ذهب� ،أملا�س� ،أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات) ،قالئد
�سل�سلية (جموهرات) ،حلي متدلية �صغرية (جموهرات)� ،أقراط ،علب للمجوهرات،
قالئد (جموهرات) ،حلي (جموهرات) ،خوامت (جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات)،
خلخال (جموهرات) ،جموهرات الباجنا (جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت
مت�صلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل)� ،أحزمة (جموهرات)� ،أ�ساور للحقائب (جموهرات)،
حلي متدلية (جموهرات) ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفـي�سة� ،صناديق من معادن
نفـي�سة ،هياكل جذعية من معادن نفـي�سة ،قطع نقدية ،زمامات (مرابط) �أكمام ،ميداليات
كبرية (جموهرات) ،دبابي�س حلي ،بالتني (فلز)� ،أحجار �شبه كرمية ،حلي ف�ضية� ،ساعات،
�أ�شغال فنية من معادن نفـي�سة� ،ساعات يد.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جموهرات داما�س (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1522:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٦/٢ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ١٠٩ :ر.ب� ،١٣٦ :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150055 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور،
حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فـيديوية رقمية
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر،
�أجهزة �إطفاء احلرائق ،وجميع املنتجات الواردة فـي هذه الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيالنيكار .كوم (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،120123 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/11/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ١٠٩ :ر.ب� ،١٣٦ :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150056 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،وجميع
اخلدمات الواردة فـي هذه الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيالنيكار .كوم (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،120123 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/11/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ١٠٩ :ر.ب� ،١٣٦ :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150057 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء املباين ،الإ�صالح ،خدمات الرتكيب �أو التجميع ،وجميع اخلدمات الواردة فـي هذه
الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيالنيكار .كوم (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،120123 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/11/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ١٠٩ :ر.ب� ،١٣٦ :سلطنة عمان

-130-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150058 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل
والأبحاث ال�صنـاعية ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،وجميع اخلدمات
الواردة فـي هذه الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيالنيكار .كوم (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،120123 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/11/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ١٠٩ :ر.ب� ،١٣٦ :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150222 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االت�صاالت بعيدة املدى ،خدمات االت�صاالت بعيدة املدى عرب الهواتف النقالة،
خدمات االت�صاالت بعيدة املدى التي �أ�سا�سها �شبكة الإنرتنت ،خدمات ات�صاالت البيانات،
خدمات �إر�سال البيانات �إلكرتونيا عن طريق �شبكات معاجلة البيانات العاملية عن بعد،
مبا يت�ضمن �شبكة الإنرتنت ،خدمات �إر�سال �أو تقدمي �أو عر�ض املعلومات من قواعد
البيانات املخزنة على احلوا�سيب �أو عرب �شبكة الإنرتنت فـي جمال اخلدمات املالية،
خدمات �إر�سال البيانات عن طريق ا�ستخدام معاجلة ال�صور الإلكرتونية عن طريق روابط
الهواتف النقالة ،خدمات الربيد الإلكرتوين وخدمات �إر�سال وا�ستقبال الر�سائل ،خدمات
البث عرب التلفاز والراديو والإنرتنت ،توفـري و�صول العديد من امل�ستخدمني �إلى �شبكة
املعلومات املحو�سبة الآمنة لإر�سال ون�شر املعلومات فـي جمال اخلدمات املالية ،خدمات
بطاقات التحدث عرب الهاتف املدفوعة م�سبقا ،توفـري املعلومات والن�صائح واال�ست�شارات
املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ما�سرت كارد انرتنا�شيونال انكوربوراتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2000 :بري�شيز �سرتيت ,بر�شيز ,نيويورك ،الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/١٨ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151505 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية (مقاوالت �إن�شاء وحمطات املياه والكهرباء والهاتف،
تركيب ومتديد و�إ�صالح الأعمال الكهربائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطاقة الزرقاء للم�شاريع املت�ألقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٣١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151506 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املدرب ال�شخ�صية ،تدريبات اللياقة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التطوير الأولى احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151770 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل والعطور لال�ستخدام ال�شخ�صي وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة
غري الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايك-اب ارت كوزمتيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 767 :فـيفث افنيو ،مدينة نيو يورك ،والية نيو يورك  ,767 ,الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152031 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللح ــوم ،والأ�سم ــاك ،الدواجــن وحلــوم الطرائد ،وم�ستخل�صات اللحوم ،املحفوظة،
واملجمدة ،والفواكه واخل�ضار املجففة واملطبوخة ،املواد الهالمية ،واملربى ،والفواكه
املطبوخة بال�سكر ،والبي�ض ،احلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والدهون القابلة للأكل،
وجبات جاهزة جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من اللحوم ،والأ�سماك ،الدواجن ،الطرائد �أو
اخل�ضار ،الأطعمة املربدة التي تتكون فـي الغالب من اللحوم ،والأ�سماك ،الدواجن ،الطرائد
�أو اخل�ضار ،الوجبات املربدة املكونة من اللحوم ،والأ�سماك ،الدواجن ،الطرائد �أو اخل�ضار،
وجبات مطبوخة تتكون �أ�سا�سا من اللحوم ،والأ�سماك ،الدواجن ،الطرائد �أو اخل�ضار،
وجبات جاهزة جممدة ومطبوخة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من اللحوم ،والأ�سماك ،الدواجن،
الطرائد �أو اخل�ضار ،كعك ال�سمك ،كعك ال�سمك املجمد� ،شرائح ال�سمك الطري بدون
عظم (فـيلية)� ،شرائح ال�سمك الطري بدون عظم (فـيلية) املجمد� ،أ�صابع ال�سمك� ،أ�صابع
ال�سمك املجمدة ،منتجات ال�سمك ،منتجات الأ�سماك الطازجة ،منتجات الأ�سماك املجمدة،
منتجات الأ�سماك املحفوظة ،ال�سمك مع قائق البطاطا ،ال�سمك املطهو املجمد ،ال�سمك
املجمد ،اجلمربي ،اجلمربي املجمد� ،شرائح ال�سمك� ،شرائح ال�سمك املجمدة ،الروبيان
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املق�شر ،والدجاج ،قطع الدجاج ،منتجات الدجاج ،الفروج املطبوخ ،دجاج مثلج ،الدجاج
املجمد ،الدجاج املجفف ،الدجاج املقلي ،الدجاج املقلي املجمد ،قطع دجاج ال�ستخدامها
كح�شوة لل�شطائر ،قطع الدجاج بدون عظم ال�صغرية ،دجاج كييف ،دجاج كييف املجمد،
اخل�ضراوات املجمدة ،خ�ضراوات جممدة معب�أة فـي علب م�ستقلة ،خلطات اخل�ضار املجمدة
املح�ضرة م�سبقا ،املك�سرات و�/أو البقوليات ،ال�شوربات� ،شطائر الربغر� ،شطائر الربغر
املجمدة ،منتجات اللحوم على �شكل �شطائر برغر ،الربجر النباتي ،الربغر النباتي ،فطائر
الربجر النباتية ،ال�سجق النباتي ،كرات اللحم النباتية ،توفو (فول �صويا خممر) ،ال�صويا
(املح�ضرة) ،م�صل اللنب� ،شرائح اللحم� ،شرائح اللحم املجمدة ،منتجات الوجبات اخلفـيفة
من البطاطا على �شكل قطع مقلية ،منتجات الوجبات اخلفـيفة املجمدة من البطاطا على
�شكل قطع مقلية ،منتجات البطاطا املجمدة ،رقائق اخل�ضار والبطاطا ،كروكيت البطاطا
واخل�ضار ،البطاط�س املقلية ،اخل�ضار املقلية ،بطاط�س مقلية وجممدة م�سبقا ،رو�ستي
البطاطا واخل�ضار ،فطرية الراعي ،فطرية الراعي املجمدة ،املحفوظة ،واملجمدة ،املك�سرات
والبقوليات املجففة واملطبوخة ،وجبات جاهزة جممدة تتكون فـي الغالب من اخل�ضار،
املك�سرات و�/أو البقوليات ،وجبات جاهزة مربدة تتكون فـي الغالب من اخل�ضار ،املك�سرات
و�/أو البقوليات ،الفالفل ،الربوتني النباتي املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم،
بروتني املك�سرات املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم ،بروتني احلليب املركب
وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم ،بروتني البي�ض املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل
للحوم ،بروتني ال�صويا املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم ،بروتني م�صل اللنب
املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم ،الربوتني البحري املركب (�أ�سماك ،وطحالب)
ال�ستخدامه كبديل للحوم ،الربوتني الفطري املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم،
البقوليات املطبوخة ،الربوتني النباتي املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوماد فودز يورب اى بى �سى �أو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :نيو �سكوايرم ,بيدفونت اليك�س بيزن�س بارك ,فـيلتهام ,ميدلليك�س,
تى دابليو  8 14ات�ش ايه ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/23 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152256 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معدات غ�سل املركبات (تنظيف وتلميع ال�سيارات وزينة واك�س�سوارات ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القرية الريفـية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152257 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ,خدمات املطاعم ،خدمات
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات الكافترييات،
خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طيوف ال�سعد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152260 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الفـي�صل التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 50 :ر.ب� ,245 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152263 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،تزيني الطعام ،خدمات الطهاة
ال�شخ�صية (�إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب
ماينا�سب امل�ستهلك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شعاع �ضنك املا�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152264 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع يو�سف عبدالرحمن الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152266 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمواد ال�صيدالنية
(ال�صيدليات) والعيادات الطبية املتخ�ص�صة والعيادات الطبية غري املتخ�ص�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي بن م�سلم بن را�شد البادي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152267 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بخور ،زيوت عطرية ،زيوت للعطور والروائح ،عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع القا�سمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152270 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع و�إ�صالح الدراجات النارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الزمان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152271 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حما�سبة (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو
ال�صناعية (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،توزيع العينات (بيع املواد الغذائية والكماليات)،
خدمات عر�ض عامة (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية
والإعالن �أو ترويج املبيعات (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،ترويج املبيعات للآخرين
(بيع املواد الغذائية والكماليات) ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار ،خدمات وكاالت املعلومات
التجارية (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع
بالتجزئة (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي
اختيار املنتجات �أو اخلدمات (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،معاجلة الإدارة التجارية
لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،ت�سويق (بيع املواد الغذائية
والكماليات وجميع متطلبات امل�ستهلك)� ،إدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين
(بيع املواد الغذائية والكماليات) ،الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية الأحداث
الريا�ضية (بيع املواد الغذائية والكماليات وجميع احتياجات امل�ستهلك) ،خدمات وكاالت
اال�سترياد والت�صدير (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات
املخابز (بيع املواد الغذائية والكماليات) ،تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية
(بيع املواد الغذائية والكماليات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة و�صلة العامل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152285 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي (خدمات تقدمي القهوة املخت�صة) ،خدمات
الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفـيفة ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة تالل الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152286 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق ،حجز النزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فندق �آيلند ال�سوادي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152288 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكيان املتميز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152289 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،العناية ب�أظافر اليدين ،خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة راية اخلري املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152290 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجيــر العق ــارات ،ال�سم�ســرة ،خدمــات مكــاتب االئتمـ ــان ،خدمــات
وكاالت العقارات ،تثمني العقارات ،التقييم املايل ،الت�أمني والأعمال
امل�صرفـية والعقارات� ،إدارة العقارات� ،إدارة العمارات ،مكاتب العقارات
وال�شقق ال�سكنية ،ت�أجري املكاتب عقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرجان العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152291 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإ�شراف على �إن�شاء املباين� ،إ�صالح املالب�س ،العناية باجللود
املدبوغة وتنظيفها و�إ�صالحها ،تركيب معدات املطابخ ،هدم
املباين ،مقاومة ال�صد�أ ،التطهري من اجلراثيم ،طالء �أو �إ�صالح
الالفتات �أو اال�شارات� ،إن�شاء و�إ�صالح امل�ستودعات ،معاجلة املباين ملنع الرطوبة ،ت�أجري
احلفارات ،تنظيف النوافذ� ،إ�صالح و�صيانة �آالت عر�ض الأفالم ،تركيب و�إ�صالح الأفران،
العناية بالفراء وتنظيفه و�إ�صالحه ،ت�شحيم املركبات ،تنظيف املالب�س� ،إ�صالح �ساعات
احلائط و�ساعات اجليب واليد� ،إن�شاء امل�صانع ،تركيب و�إ�صالح معدات الري ،عزل املباين،
غ�سل املركبات ،غ�سل البيا�ضات ،الغ�سيل ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية ،البناء،
جتديد الأثاث ،بناء حواجز �أمواج ر�صيفـية ،كب�س املالب�س� ،إن�شاء و�صيانة خطوط الأنابيب،
ل�صق ورق اجلدران� ،إ�صالح املظالت� ،إ�صالح ال�شما�سي ،تنجيد الأثاث ،دهان الأ�سطح
الداخلية واخلارجية ،ال�صقل بالزجاج الربكاين اخلفاف ،التج�صي�ص و�ضع طبقة اجل�ص،
�سباكة املوا�سري ،تلميع املركبات� ،إ�صالح امل�ضخات� ،إن�شاء املوانئ� ،إعادة تلبي�س الإطارات
باملطاط ،تركيب و�إ�صالح معدات التجميد ،كي البيا�ضات� ،إعادة الطالء بالق�صدير،
الرب�شمة ،معاجلة املركبات مبواد م�ضادة لل�صد�أ ،حمطات خدمة املركبات �إعادة التعبئة
بالوقود وال�صيانة ،تركيب و�إ�صالح التلفونات� ،صيانة املركبات ،التلميع بالورني�ش ،تنظيف
املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،ت�أجري �آالت التنظيف� ،إبادة احل�شرات
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واحليوانات ال�ضارة فـي غري جمال الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات ،ن�صب
ال�سقاالت ،البناء بالطوب ،تنظيف البالط امل�ضلع ،التنظيف اجلاف ،معلومات عن الإن�شاء،
معلومات عن الإ�صالح� ،شحذ ال�سكاكني ،ا�ستخراج املعادن ،خدمات ا�ستخراج احلجارة،
تعبيد الطرق ،ال�سنفرة بالرمل ،الإ�صالح حتت املاء ،تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين،
فلكنة الإطارات باملطاط �إ�صالح ،حفر الآبار ،بناء �أك�شاك وحمالت عر�ض ،تركيب و�صيانة
و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب� ،إزالة الت�شوي�ش فـي الأجهزة الكهربائية� ،إعادة بناء املحركات
املعطلة �أو التالفة جزئيا� ،إعادة بناء املاكينات املعطلة �أو التالفة جزئيا ،ت�أجري الرافعات معدات
�إن�شاء ،ت�أجري �آالت كن�س الطرق ،خدمات الت�سقيف و�ضع الأ�سقف ،خدمات �صناعة الثلج
ال�صناعي ،تنظيف ال�شوارع� ،إ�صالح �أقفال احلماية ،جتديد الأعمال الفنية� ،إ�صالح الآالت
املو�سيقية ،تركيب االبواب والنوافذ� ،صيانة برك ال�سباحة ،خدمات �إعادة تعبئة خراطي�ش
احلرب اجلاف ،ا�ست�شارات �إن�شائية ،خدمات النجارة ،عمليات احلفر العميقة لآبار النفط
�أو الغاز ،ت�أجري م�ضخات ال�صرف ،ت�أجري �أجهزة غ�سل املالب�س� ،إ�صالح �أ�سالك الطاقة،
تغيري بطاريات ال�سيارات ،موازنة العجالت� ،ضبط الآالت املو�سيقية ،مد الكابالت ،تعقيم
الأدوات الطبية ،خدمات الت�صديع الهيدرويل ،خدمات مكافحة الآفات بخالف امل�ستخدمة
لغايات الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات ،ت�أجري غ�ساالت ال�صحون ،ت�أجري
�آالت جتفـيف ال�صحون ،خدمة التمديدات حتت الأر�ض ،خدمات الكهربائيني ،تركيب و
�إ�صالح معدات احلماية من الفـي�ضانات� ،إزالة الثلج� ،إعادة تعبئة خراطي�ش احلرب� ،شحن
املركبات الكهربائية ،خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف ،خدمات �شحن بطارية
الهاتف اخلليوي� ،صيانة الأثاث� ،إ�صالح �أجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي ،تركيب و�إ�صالح
الأجهزة الكهربائية ،تركيب و�إ�صالح امل�صاعد ،التزفـيت� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة
و�إ�صالح الطائرات ،تنظيف املباين من الداخل ،غ�سيل وكي املالب�س ،تنظيف و�إ�صالح
املراجل� ،إ�صالح و�صيانة املواقد ،ت�أجري اجلرافات البولدوزرات ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح
الآالت واملعدات املكتبية ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد احلريق ،تركيب و�إ�صالح
�أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة� ،إ�صالح التنجيد� ،صيانة و�إ�صالح الغرف املنيعة ،ت�أجري معدات
الإن�شاء ،بناء ال�سفن ،جتديد املالب�س ،تركيب و�إ�صالح معدات الت�سخني� ،إ�صالح الأحذية،
تنظيف املداخن� ،صيانة و�إ�صالح اخلزائن الفوالذية ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء،
الإن�شاء ،الإن�شاءات حتت املاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة عماد بن عبدالقادر بن عمر الزبيدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152292 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلندق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152473 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر الإلكرتونية التي ميكن التخل�ص منها ,منتجات التبغ والتدخني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برييز �سموك ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 4654 :ليلى كورت وي�ست بلومفـيلد ,مي�شيغان  ,48323الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/8 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152545 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أركان اخلليج للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/10 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152625 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ،الب�سة القدم� ،أغطية الر�أ�س� ،أغطية الر�أ�س ،ال�سراويل ،ال�سراويل� ،ألب�سة اجلينز،
بنطلونات عري�ضة ،بدالت القفز ،القم�صان ،الكنزات ،القم�صان الف�ضفا�ضة ،ال�سرتات
بدون �أكمام ،ال�سرتات ،القم�صان ذات الأكمام الق�صرية ،ومالب�س العمل الكاملة بكونها
قطعة واحدة ،القبعات ،واجلوارب ،واملالب�س التحتية العلوية ،مالب�س النوم ،املعاطف،
التنانري ،الف�ساتني ،املالب�س ال�ضيقة ،مالب�س حتتية ،والقفازات ،الأحزمة (مالب�س)،
اللفحات ،الأحذية� ،أحذية الريا�ضيني ،الأحذية الريا�ضية اخلفـيفة ،الطواقي ،ربطات
العنق ،املالب�س اخلارجية ،ثياب ال�سباحة ،قبعات اال�ستحمام� ،أغطية العينني للنوم،
ال�شاالت ،الأقنعة ،القطع العلوية كمالب�س ،القطع ال�سفلية كمالب�س ،املالب�س ،التي
تت�ضمن ،املالب�س العلوية ،قطع املالب�س لأ�سفل اجل�سم ،بدالت القفز ،ال�سرتات ،ومالب�س
العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة ،واجلوارب ،املعاطف ،الف�ساتني ،املالب�س ال�ضيقة،
مالب�س حتتية ،الأحزمة� ،أغطية الرقبة ،والقفازات ،مالب�س ال�سباحة ،املالب�س الواقية
من املطر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا ت�شيلدرينز بلي�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :بالزا درايف� ،سيكاكو�س ،نيوجري�سي  ,500 ,07094الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
حــــــــق الأولويـــــــة :رقم الأولوية - 018599140 :تاريخ الأولوية - ٢٠٢١/١١/١٢ :بلد
الأولوية) AW :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152626 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة على الإنرتنت ،خدمات
متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت للمجوهرات،
م�ستح�ضرات التجميل ،املواد العطرية ،واحلقائب ،الب�سة القدم� ،أغطية الر�أ�س ،املالب�س،
حلي النظارات وال�شعر ،عر�ض الب�ضائع عرب و�سائل االت�صال ،لغايات البيع بالتجزئة،
خدمات توفـري الأ�سواق عرب الإنرتنت للم�شرتين والباعة للب�ضائع واخلدمات ،خدمات
الدعاية والإعالن ،خدمات عر�ض الب�ضائع ،خدمات ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،خدمات
تقدمي اال�ست�شارات املتعلقة ب�إدارة الأعمال ،بحوث الأعمال التجارية ،خدمات وكاالت
اال�سترياد والت�صدير ،خدمات الت�سويق ،خدمات ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات
حت�سني حجم البيانات املر�سلة وامل�ستلمة من املواقع الإلكرتونية ،خدمات تنظيم املعلومات
فـي قواعد بيانات احلا�سوب ،خدمات املحا�سبة ،خدمات التدقيق للأعمال التجارية،
ت�أجري حماالت العر�ض للمبيعات ،،ت�أجري �آالت البيع بالقطع النقدية ،خدمات متاجر
البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت املتعلقة باملجوهرات،
م�ستح�ضرات التجميل ،واحلقائب� ،ألب�سة القدم� ،أغطية الر�أ�س ،املالب�س ،القرطا�سية،
�إك�س�سوارات الأزياء� ،أغطية العني ،وحلي لل�شعر ،الأجهزة الإلكرتونية ،الأثاث ،الأدوات
املنزلية� ،شرا�شف الأ�سرة ،البيا�ضات� ،أغطية الأر�ضيات ،و�أغطية اجلدران ،خدمات متاجر
البيع بالتجزئة فـيما يتعلق باملالب�س� ،ألب�سة القدم� ،أغطية الر�أ�س� ،إك�س�سوارات ال�شعر،
�أغطية العينني للنوم ،واحلقائب ،البطانيات ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت
املتعلقة باملالب�س� ،ألب�سة القدم� ،أغطية الر�أ�س� ،إك�س�سوارات ال�شعر� ،أغطية العينني للنوم،
واحلقائب ،والبطانيات ،املعلومات ،وامل�شورة وامل�ساعدة املتعلقة بكل ما �سبق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا ت�شيلدرينز بلي�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :بالزا درايف� ،سيكاكو�س ،نيوجري�سي  ,500 ,07094الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
حــــــــق الأولويـــــــة :رقم الأولوية - 018599140 :تاريخ الأولوية - ٢٠٢١/١١/١٢ :بلد
الأولوية) AW :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152829 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأطعمة املح�ضرة من معجون الفول (توفو) ،حلم خنزير مملح ،الفا�صولياء املحفوظة،
الأغذية اخلفـيفة التي �أ�سا�سها الفا�صولياء ،مركزات مرق اللحم ،مرق اللحوم ،مركزات
مرق اللحم ،املرق ،البوجلوجي ،الزبدة ،اجلبنة ،بدائل اجلبنة ،الدجاج ،مقبالت
جممدة تتكون �أ�سا�سا من الدجاج ،الفواكه املطبوخة بال�سكر ،كبب حلم ال�سمك ،بي�ض
(لي�س للتفقي�س) ،كعك ال�سمك� ،شرائح ال�سمك الطري بدون عظم (فـيلية) ،الأ�سماك
املحفوظة ،الأطعمة التي �أ�سا�سها ال�سمك ،الوجبات اخلفـيفة التي �أ�سا�سها الفواكه ،حلم
اخلنزير ،املربى ،الهالم للطعام ،الكيمت�شي ،م�شروبات حم�ض الالكتيك ،الع�شب البحري،
املحفوظة ،الوجبات اخلفـيفة التي �أ�سا�سها الأع�شاب البحرية ،م�ستخل�صات اللحوم ،هالم
اللحم ،اللحوم ،الأ�سماك (غري احلية) ،الدواجن (غري احلية) وحلوم ال�صيد (غري
احلية) ،منتجات احلليب ،احلليب ،بدائل احلليب ،الزيوت والدهون للأطعمة ،املخلالت،
حلم اخلنزير� ،شرائح حلم اخلنزير ،الزالبية التي �أ�سا�سها البطاطا ،م�ستح�ضرات
حت�ضري املرق ،م�ستح�ضرات لعمل ال�شوربات ،والفواكه واخل�ضار املحفوظة واملجمدة
واملجففة واملطبوخة� ،أع�شاب بحرية معاجلة ،املك�سرات املح�ضرة ،البقول واملك�سرات املعدة
لال�ستهالك الب�شري ،ال�سجق ،زيت ال�سم�سم للطعام� ،أ�سماك ق�شرية غري حية ،ال�شوربات،
زيوت فول ال�صويا للطعام ،فطائر ال�صويا ،فطائر التوفو ،توفو (فول �صويا خممر)،
م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضراوات ،بدائل اللحوم التي �أ�سا�سها اخل�ضراوات ،لنب الزبادي،
اللحوم اال�صطناعية� ،أقرا�ص الهامربغر� ،شرائح الهامربغر ،احلليب اجلاف (البودرة)،
منتجات الألبان املعاجلة ،املرق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سى جاى �شيلجيداجن كوربورا�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سى جاى� ,شيلجيداجن �سينرت  ،330دوجنهو-رو ,جنج-جو� ,سيول,
 ,330جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/22 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152888 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها
ال�شاي ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،كعك ،حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العقاد لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153161 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأطعمة اخلفـيفة والرقائق املكونة من البطاط�س ،الأطعمة اخلفـيفة والرقائق املكونة
من فول ال�صويا ،الأطعمة اخلفـيفة والرقائق املكونة من اخل�ضراوات ،الأطعمة والوجبات
اخلفـيفة املكونة من املك�سرات ،الأطعمة اخلفـيفة اجلاهزة للأكل املكونة فـي الأ�سا�س من
البطاط�س والرقائق ،املك�سرات ومنتجات املك�سرات والبذور واخل�ضراوات �أو جمموعات
منها ،مبا فـي ذلك رقائق البطاط�س ،رقائق البطاط�س ،رقائق اخل�ضار ،رقائق القلقا�س ،رقائق
البطاط�س ،الت�صبرية املكونة من حلم اخلنزير ،الت�صبرية املكونة من اللحم البقري،
الت�صبرية املكونة من ال�صويا ،الت�صبرية وطعام الدهن املكون من البقوليات ،الغمو�س
اجلنب ،مزيج من الت�صبريات تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من البطاط�س والرقائق واملك�سرات
ومنتجات اجلوز والبذور واخل�ضراوات �أو توليفات منها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيب�سيكو  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 700 :اندر�سون هيل رود ,مدينة بريت�شيز ,والية نيويورك ,10577
نتيجوا وباربودا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/3 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153280 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طب الأ�سنان (عيادة �أ�سنان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو روان العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153321 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شخ�صيات احلركة واالك�س�سوارات املتعلقة بها ،الدمى املح�شوة ،الدمى القابلة لالنحناء،
الألعاب اللوحية ،الدمى ذات الر�ؤو�س املتحركة� ،ألعاب البطاقات� ،ألعاب �شطرجن ،زينة
�شجرة عيد امليالد (با�ستثناء احللويات والأ�ضواء الكهربائية لعيد امليالد)� ،شخ�صيات
الألعاب القابلة للتجميع ،لوحات �ألعاب احلا�سوب للعب الألعاب الرتفـيهية� ،ألعاب
البناء� ،أقنعة الأزياء� ،أكمام الرياح التزيينية (دمى) ،مراوح الدوران الهوائية التزيينية
(الدمى)� ،ألعاب الرند ،الدمى واك�س�سوارتها� ،ألعاب احلركة الإلكرتونية� ،أجهزة الألعاب
الإلكرتونية ،املعدات التي تباع كوحدة من �أجل لعب بطاقات الألعاب ،وحدات الألعاب
الإلكرتونية املحمولة باليد� ،ألعاب ال�شخ�صيات اخليالية ،الألعاب و�أدوات اللعب� ،سماعات
الر�أ�س للألعاب املعدة لال�ستخدام فـي لعب �ألعاب الفـيديو ،لوحات املفاتيح للألعاب ،ف�أرات
الألعاب� ،أحاجي ال�صور املتقطعة ،الألعاب املو�سيقية� ،ألعاب منزلية ،العبوات امللونة املح�شوة
بالأوراق امللونة ،وورق اللعب ،والألعاب القما�شية املح�شوة� ،ألعاب لعب الأدوار ،الألعاب التي
تلعب على �سطح الطاولة ،الألعاب واالك�س�سوارات� ،ألعاب على �شكل مركبات ،الألعاب على
�شكل �أ�سلحة ،بطاقات املبادلة للألعاب� ،آالت �ألعاب الفـيديو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1233 :دابليو .اوليمبيك بوليفارد لو�س �أجنلو�س� ,سي ايه ,90064
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/8 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153322 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مالهي الرتفـيه ،الإنتاج املرئي للواقع املعزز ،ا�ستوديوهات ال�سينما ،م�سارح
ال�سينما ،خدمات الرتفـيه ،اخلدمات الرتفـيهية على هيئة �إن�شاء ،والتطوير ،التوزيع� ،إنتاج
وما بعد �إنتاج الأفالم ال�سينمائية ،الربامج التلفزيونية واملحتوى الرتفـيهي للو�سائط
املتعددة ،خدمات ترفـيهية على �شكل م�سل�سالت و�أفالم تلفزيونية م�ستمرة فـي جماالت
مغامرات احلركة ،الر�سوم املتحركة ،الر�سوم املتحركة اليابانية ،الكوميديا ،اخليال،
واملو�سيقية ،اخليال العلمي ،والريا�ضة ،اخلدمات الرتفـيهية على �شكل �إنتاج وتقدمي
العرو�ض ،البطوالت ،امل�سابقات واحلفالت املو�سيقية ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا :ترتيب
و�إجراء م�سابقات وبطوالت �ألعاب الكمبيوتر والفـيديو احلية ،تقدمي العرو�ض التقدميية
ال�صوتية واملرئية غري القابلة للتنزيل فـي جماالت م�سابقات وبطوالت �ألعاب الكمبيوتر
والفـيديو عرب املواقع الإلكرتونية ،توفـري معلومات ترفـيهية غري قابلة للتنزيل حول
م�سابقات وبطوالت �ألعاب الكمبيوتر والفـيديو عرب املواقع الإلكرتونية ،خدمات الرتفـيه،
حتديدا :تنظيم اجتماعات وم�ؤمترات املعجبني فـي جماالت الرتفـيه ،والألعاب� ،ألعاب
الفـيديو والريا�ضات الإلكرتونية ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا :التوفـري عرب الإنرتنت،
املقتنيات الرقمية غري القابلة للتحميل ،حتديدا :الفنون ،وال�صور الفوتوغرافـية ،وال�صور،
الر�سوم املتحركة ،ومقاطع الفـيديو امل�ستخدمة فـي البيئات الرقمية للغايات الرتفـيهية،
خدمات الرتفـيه ،حتديدا :توفـري �إلكرتوين� ،ألعاب الكمبيوتر والفـيديو التي يتم توفـريها
عن طريق الإنرتنت ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا :توفـري �أفالم ال�صور املتحركة غري قابلة
للتحميل ،والربامج تلفزيونية ،فعاليات الريا�ضة الإلكرتونية ،الفعاليات اخلا�صة،
واملحتويات الرتفـيهية متعددة الو�سائط عرب املواقع الإلكرتونية ،خدمات الرتفـيه
املقدمة بوا�سطة البث املبا�شر عرب الإلكرتوين ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا:توفـري املدونات
ال�صوتية فـي جماالت الرتفـية ،الريا�ضة الإلكرتونية ،و�ألعاب الفـيديو ،ن�شر الو�سائط
املتعددة لألعاب احلا�سوب و�ألعاب الفـيديو وبرجميات �ألعاب اجلا�سوب و�ألعاب الفـيديو،
تنظيم فعاليات الرتفـيه الت�أثريي� ،إنتاج وتوزيع �أفالم ال�سينما والربامج التلفزيونية،
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توفـري �أفالم ال�صور املتحركة غري قابلة للتحميل ،العرو�ض التلفزيونية ،فعاليات
الريا�ضة الإلكرتونية ،الفعاليات اخلا�صة ،واملحتوىات الرتفـيهية للو�سائط املتعددة عرب
خدمة �إر�سال الفـيديو عند الطلب ،توفـري �ألعاب الواقع املعزز غري القابلة للتنزيل عرب
الإنرتنت ،تقدمي معلومات ترفـيهية عرب الإنرتنت غري قابلة للتحميل ،توفـري معلومات
عرب الإنرتنت غري قابلة للتحميل حول �ألعاب الفـيديو والريا�ضات الإلكرتونية ،توفـري
كتب م�صورة عرب الإنرتنت غري قابلة للتحميل ،الق�ص�ص الق�صرية ،والروايات امل�صورة،
توفـري مقاطع فـيديو غري قابلة للتحميل ومقاطع رقمية �أخرى للو�سائط املتعددة،
توفـري �ألعاب الواقع االفرتا�ضي عرب الإنرتنت غري القابلة للتحميل ،توفـري مرافق
ال�سينما ،توفـري الألعاب التي �أ�سا�سها الإنرتنت ،الت�سجيالت ال�صوتية التي يوفرها البث
املبا�شر عرب الإنرتنت ،ت�سجيالت الفـيديو التي يوفرها البث املبا�شر عرب الإنرتنت� ،إنتاج
الفـيديو للواقع االفرتا�ضي ،املواقع الإلكرتونية التي تعر�ض برامج تلفزيونية غري قابلة
للتحميل ،الأفالم ،وحمتويات الرتفـيه متعددة الو�سائط ،والرتفـيه ،خدمات الرتفـيه،
حتديدا:توفـري خدمات �ألعاب تفاعلية متعددة الالعبني للألعاب التي يتم لعبها عرب
�شبكات الكمبيوتر و�شبكات االت�صاالت العاملية ،توفـري �ألعاب الفـيديو و�ألعاب احلا�سوب
التي ميكن تنزيلها ،يتم الو�صول �إليها وت�شغيلها عرب �شبكات احلا�سوب و�شبكات االت�صاالت
العاملية ،ن�شر الو�سائط املتعددة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1233 :دابليو .اوليمبيك بوليفارد لو�س �أجنلو�س� ,سي ايه ,90064
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/8 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل�:سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153503 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة الأثاث� ،إ�صالح �أجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية،
تركيب و�إ�صالح امل�صاعد ،التزفـيت� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة و�إ�صالح الطائرات،
تنظيف املباين من الداخل ،غ�سيل وكي املالب�س ،تنظيف و�إ�صالح املراجل� ،إ�صالح و�صيانة
املواقد ،ت�أجري اجلرافات البولدوزرات ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت واملعدات املكتبية،
تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد احلريق ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة،
�إ�صالح التنجيد� ،صيانة و�إ�صالح الغرف املنيعة ،ت�أجري معدات الإن�شاء ،بناء ال�سفن ،جتديد
املالب�س ،تركيب و�إ�صالح معدات الت�سخني� ،إ�صالح الأحذية ،تنظيف املداخن� ،صيانة
و�إ�صالح اخلزائن الفوالذية ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،الإن�شاء ،الإن�شاءات
حتت املاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين� ،إ�صالح املالب�س ،العناية باجللود املدبوغة وتنظيفها
و�إ�صالحها ،تركيب معدات املطابخ ،هدم املباين ،مقاومة ال�صد�أ ،التطهري من اجلراثيم،
طالء �أو �إ�صالح الالفتات �أو اال�شارات� ،إن�شاء و�إ�صالح امل�ستودعات ،معاجلة املباين ملنع
الرطوبة ،ت�أجري احلفارات ،تنظيف النوافذ� ،إ�صالح و�صيانة �آالت عر�ض الأفالم ،تركيب
و�إ�صالح الأفران ،العناية بالفراء وتنظيفه و�إ�صالحه ،ت�شحيم املركبات ،تنظيف املالب�س،
�إ�صالح �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد� ،إن�شاء امل�صانع ،تركيب و�إ�صالح معدات الري،
عزل املباين ،غ�سل املركبات ،غ�سل البيا�ضات ،الغ�سيل ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات
الآلية ،البناء ،جتديد الأثاث ،بناء حواجز �أمواج ر�صيفـية ،كب�س املالب�س� ،إن�شاء و�صيانة
خطوط الأنابيب ،ل�صق ورق اجلدران� ،إ�صالح املظالت� ،إ�صالح ال�شما�سي ،تنجيد الأثاث،
دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية ،ال�صقل بالزجاج الربكاين اخلفاف ،التج�صي�ص
و�ضع طبقة اجل�ص� ،سباكة املوا�سري ،تلميع املركبات� ،إ�صالح امل�ضخات� ،إن�شاء املوانئ� ،إعادة
تلبي�س الإطارات باملطاط ،تركيب و�إ�صالح معدات التجميد ،كي البيا�ضات� ،إعادة الطالء
بالق�صدير ،الرب�شمة ،معاجلة املركبات مبواد م�ضادة لل�صد�أ ،حمطات خدمة املركبات �إعادة
التعبئة بالوقود وال�صيانة ،تركيب و�إ�صالح التلفونات� ،صيانة املركبات ،التلميع بالورني�ش،
تنظيف املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،ت�أجري �آالت التنظيف� ،إبادة
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احل�شرات واحليوانات ال�ضارة فـي غري جمال الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة
والغابات ،ن�صب ال�سقاالت ،البناء بالطوب ،تنظيف البالط امل�ضلع ،التنظيف اجلاف،
معلومات عن الإن�شاء� ،شحذ ال�سكاكني ،ا�ستخراج املعادن ،خدمات ا�ستخراج احلجارة ،تعبيد
الطرق ،ال�سنفرة بالرمل ،الإ�صالح حتت املاء ،تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ،فلكنة
الإطارات باملطاط �إ�صالح ،حفر الآبار ،بناء �أك�شاك وحمالت عر�ض ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح
�أجهزة احلا�سوب� ،إزالة الت�شوي�ش فـي الأجهزة الكهربائية� ،إعادة بناء املحركات املعطلة
�أو التالفة جزئيا� ،إعادة بناء املاكينات املعطلة �أو التالفة جزئيا ،ت�أجري الرافعات معدات
�إن�شاء ،ت�أجري �آالت كن�س الطرق ،خدمات الت�سقيف و�ضع الأ�سقف ،خدمات �صناعة الثلج
ال�صناعي ،تنظيف ال�شوارع� ،إ�صالح �أقفال احلماية ،جتديد الأعمال الفنية� ،إ�صالح الآالت
املو�سيقية ،تركيب االبواب والنوافذ� ،صيانة برك ال�سباحة ،خدمات �إعادة تعبئة خراطي�ش
احلرب اجلاف ،ا�ست�شارات �إن�شائية ،خدمات النجارة ،عمليات احلفر العميقة لآبار النفط
�أو الغاز ،ت�أجري م�ضخات ال�صرف ،ت�أجري �أجهزة غ�سل املالب�س� ،إ�صالح �أ�سالك الطاقة،
تغيري بطاريات ال�سيارات ،موازنة العجالت� ،ضبط الآالت املو�سيقية ،مد الكابالت ،تعقيم
الأدوات الطبية ،خدمات الت�صديع الهيدرويل ،خدمات مكافحة الآفات بخالف امل�ستخدمة
لغايات الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات ،ت�أجري غ�ساالت ال�صحون ،ت�أجري
�آالت جتفـيف ال�صحون ،خدمة التمديدات حتت الأر�ض ،خدمات الكهربائيني ،تركيب و
�إ�صالح معدات احلماية من الفـي�ضانات� ،إزالة الثلج ،معلومات عن الإ�صالح� ،إعادة تعبئة
خراطي�ش احلرب� ،شحن املركبات الكهربائية ،خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف،
خدمات �شحن بطارية الهاتف اخلليوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�صالة �شرق اخلليج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153504 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للطيور واحليوانات الأليفة و�أ�سماك الزينة
وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمال البليدة الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153505 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستخراج املعادن (خدمات ا�ستخراج النفط والزيت وا�ستخدام خدمات حت�سينية لت�سريع
الإنتاج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع انا رجب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153507 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجوم الثالثة للم�شاريع املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153509 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء ظفار العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153510 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات لعجالت املركبات� ،إطارات �سيارات ،عدة �إ�صالح الإطارات الداخلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة حمدان التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153512 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ف�ضاء بال حدود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153514 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،الرتبية البدنية ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية،
خدمات النوادي للرتفـيه �أو التعليم ،خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية
وال�صحية� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خريات الباطنة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153515 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع املكياج والعطور والبخور واملالب�س اجلاهزة بكافة �أنواعها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مرمي املتالقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153519 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستلزمات تغليف الأطعمة والهدايا والأدوات البال�ستيكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نه�ضة جعالن املميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153527 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة جمال ظفار الزاهية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153529 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي (�أعمال الت�صميم الداخلي والت�صميم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجد للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153530 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمال البليدة الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153555 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافترييات (خدمات الكافـيه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سحابة مطر العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153557 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أكادمية �شبكة املعرفة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153558 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خلود خلدمات التموين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153559 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل (ق�ص وت�صفـيف ال�شعر والتجميل للن�ساء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق اخلو�ض الراقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153561 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خلود خلدمات التموين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153563 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع بوظة ،بيع بوظة جممدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جابر البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153565 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ب�شرى املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153566 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بناء ال�سفن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امليزة للحلول التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

-163-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153567 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سمرية املحي�ضري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153568 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هدم املباين ،البناء بالطوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شباك للمقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

-164-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153569 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هدم املباين ،البناء بالطوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شباك للمقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153570 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور م�سقط للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153572 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات
�أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق ال�صغرية
املوتيالت ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سا�س عز العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153574 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شحن وتفريغ الب�ضائع ،خدمات التو�صيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153575 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الطباعة الفوتوغرافـية ،الطباعة (الطباعة الرقمية) ،طباعة النماذج ،طباعة الأوف�ست،
الطباعة احلرارية ،الطباعة الثالثية الأبعاد خم�ص�صة للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الأحمد الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153576 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�آالت لتنقية املاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عبدالعزيز البدواوي و�شركائه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153577 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا (بيع وتن�سيق الزهور و تغليف الهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طيور و�أزاهري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153578 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرمال الغالية للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153579 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عباءات ن�سائية (ال�شيل) ،مالب�س تقليدية ،مالب�س مطرزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أريج الوطنية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153580 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع احللوى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبن �شافـي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153581 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صدارات مالب�س داخلية ،مالب�س كتانية ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق ،مالب�س جاهزة،
مالب�س خارجية ،م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،م�شدات للق�سم ال�سفلي من جذع
اجل�سم مالب�س داخلية ،عباءات ن�سائية ،مالب�س لل�شاطئ ،مالب�س من جلد مقلد ،مالب�س
جلدية ،مالب�س تقليدية ،مالب�س مطرزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تطوير ظفار ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153582 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور احلارة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153583 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنجيد الأثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ينابيع املتك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153585 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأفق اجلديدة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153588 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جرعة الدواء ال�شافـية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153592 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأ�سواق املركزية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شهناز وح�سني للت�سوق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153594 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية� ،شياالت للمالب�س� ،شاالت� ،سرتات،
قم�صان ،قم�صان ق�صرية الأكمام ،مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س لراكبي الدراجات ،مالب�س
خارجية� ،أثواب من ال�صوف مالب�س ،تنانري ،مالب�س للمواليد ،قم�صان للريا�ضة ،مراييل
مالب�س ،عباءات ن�سائية ،بيجامات ،ف�ساتني� ،صنادل ،معاطف خارجية� ،أحذية� ،أحذية
للريا�ضة ،ف�ساتني بلوز ،مالب�س مطرزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدلة لل�ضيافة والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153601 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س والأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريان املتحدة للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

-173-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153602 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة للم�ضخات ومولدات كهرباء ولوازمها ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة لأدوات ومعدات خدمات التموين ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لقطع
غيار الأجهزة املنزلية (املعدات الكهربائية والإلكرتونية) ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة ملواد البناء ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لآالت ومعدات امل�صانع،
مكاتب الت�صدير واال�سترياد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املالحة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153603 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريان املتحدة للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153604 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل عباءات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حديقة اللوت�س العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153606 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل املالب�س (العبايات وال�شيلة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريان املتحدة للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153608 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو املهتدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153609 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حرا�سة امل�سافرين ،النقل اجلوي ،خدمات قطر املركبات املعطلة ،ت�أجري ال�سيارات ،النقل
بال�سيارات ،النقل باحلافالت ،ت�أجري القوارب ،تنظيم رحالت بحرية ،خدمات النقل
الرتياد الأماكن ال�سياحية ،مواقف ال�سيارات ،ت�أجري املركبات ،ت�أجري احلافالت ،ترتيب
الرحالت ال�سياحية ،حجز مقاعد ال�سفر ،خدمات قيادة ال�سيارات ،احلجز للنقل ،احلجز
لل�سفر ،ت�سليم الزهور ،ت�أجري �أنظمة املالحة ،توفـري تعليمات ال�سياقة لغايات ال�سفر،
ترتيب خدمات نقل الركاب للآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت ،ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر
ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى اخلارج ،خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار ال�سعادة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153610 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سري الطيف الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153617 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع احلوا�سيب ولوازمها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قب�سات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

-177-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153629 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد البناء وبالط الأر�ضيات وم�ستلزماته.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط حللول الطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153637 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوبال املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153638 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سفر وال�سياحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد �صالح البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153639 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مناديل الطفل م�شربة مب�ستح�ضرات تنظيف ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد
التجميل ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت ،لو�شن ،جتميلية ،كرمي ،وزيوت ،وغ�سول،
وم�ستح�ضرات تطهري وترطيب� ،أغ�سال ،وكرميات ،وزيوت مو�ضعية للجلد واجل�سم
ال�ستخدامات جتميلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سراب م�سقط املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153647 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع امل�سامري واملنتجات املعدنية وال�صواميل واملثبتات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بقعة ال�ضوء احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153651 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأدوات املكتبية واملدر�سية والقرطا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريــع �أبو غ�سان الذهلي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153652 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأ�شياء الرتاثية والأدوات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جتارة الفـيلى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153657 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع النظارات الب�صرية ،النظارات ال�شم�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سلطان بن حمود بن ماجد الأ�سماعيلي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153658 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع النظارات الب�صرية ،النظارات ال�شم�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سلطان بن حمود بن ماجد الأ�سماعيلي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153659 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات الكافترييات،
خدمات النزل ،خدمات الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطالل وادي احلجر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153836 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مناديل من الورق ،مناديل من الورق لإزالة م�ستح�ضرات التجميل ،منا�شف من الورق،
مناديل من الورق للموائد ،منا�شف للوجه من الورق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صخور الأبي�ض للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153851 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نادي �صحي و�سبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�شاح النجاح الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153859 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات عر�ض عامة ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة
الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سريي العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٢٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153895 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع امل�أكوالت واحللويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سري الطيف الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153899 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ساي ال�سريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153902 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم (تعليم �أ�سا�سي (مرحلة �أولى  ،)4-1وريا�ض �أطفال) ،خدمات
التعليم التي توفرها املدار�س ،االمتحانات التعليمية ،مدار�س احل�ضانة ،تنظيم و�إدارة
احللقات الدرا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املختار املا�سية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 142284 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �شمال الغابة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143567 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات والإقامة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة املطابخ االيقونية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،2 :اجلرف � 17صالة رقم ،عجمان  ,88020الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 474 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130815 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�سرتاحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�صداف امل�صنعة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153104 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�ضيافة الوطنية ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم108736 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعبئة وطحن احلبوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املنت�صر الراقية  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/3/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم115209 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التخطيط احل�ضري والعمراين ,ت�صميم املدن� ,إعداد درا�سات اجلدوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كري انرت�شيونال كون�سلت�س فرع عمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2971 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138998 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هايربماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنوم ال�سدر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 130 :ر.ب� ،647 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150002 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجوزات الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة املحروقي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/11/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151064 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب مركز ،ريازنكا حليب خمتمر مطهو ،برو�ستكفا�شا حليب حمم�ض ،عجينة كو�سى،
حليب جمفف ،بدائل احلليب ،دهون �صاحلة للأكل ،زبدة ،زيوت للطعام ،ق�شدة منتجات
�ألبان ،جبنة ،حليب ،انفحة خمرية اللنب من غ�شاء معدة العجل ،زيت ذرة للطعام ،زيت
�سم�سم ،لنب رائب ،كفـري م�شروب من احلليب ،كومي�س م�شروب من احلليب ،لنب خمي�ض،
منتجات احلليب� ،سمن نباتي ،مربى فواكه ،معجون بندورة� ،سمك تونا ،بقول حمفوظة،
ق�شدة خمفوقة ،هري�س تفاح ،طحينة عجينة بذور ال�سم�سم ،حم�ص معجونة احلم�ص ،روب
اللنب ،حليب خمفوق ،بذور عباد ال�شم�س املح�ضرة ،خمائر (احلليب) لأغرا�ض الطهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هائل �سعيد �أنعم و�شركاه (�ش م م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :تعز� ،ص.ب ،5302 :اليمن
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/12/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151600 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطاعيم (لقاحات لال�ستعمال الب�شري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بهارات بايوتيك انرتنا�شيونال ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جينوم فايل ،توركابايل� ،شامريبيت ،حيدر �أباد ،500078 ،تيالنغانا ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/١/٥ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152569 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة ،قهوة ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كرم لل�صناعات الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :م�ستودع ملك عي�سى عبداهلل الغرير و حممد عي�سى الغرير ،كرم
لل�صناعات الغذائية� ،ص.ب ،123213 :القوز ال�صناعية ،دبي,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/2/١٣ :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152641 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية ،كبالت كهربائية ،لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب،
برجميات حا�سوب م�سجلة� ،أقالم �إلكرتونية وحدات عر�ض ب�صري ،مفكرة فـي �شكل
حا�سوب �صغري� ،سماعات الر�أ�س ،حوا�سيب حممولة ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة
للتنزيل ،هواتف ذكية ،حوا�سيب لوحية ،هواتف خلوية ،حافظات للهواتف الذكية� ،ساعات
ذكية� ،أغلفة للحوا�سيب اللوحية� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شنت�شن دوكي �إليكرتونيك كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ،801 :بلدينغ  7 ،3تي ات�ش اند�سرتيال زون ،يولف كوميونيتي ،يوتانغ
رود ،جوامينغ دي�ستكريت� ،شنت�شن ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152642 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات بيوت الأعتكاف ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفـيفة ،نحت على الأغذية ،خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوبا بوو كافـية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :مبنى � 35شارع  580منطقة  51الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152643 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كرات للعب ،قفافـيز للألعاب� ،أجهزة للألعاب الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال
مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ض خارجية ،دعائم ريا�ضية للرجال �أدوات ريا�ضية ،كرات لعب،
�شبكات تن�س ،خ�شخي�شات �أدوات لعب ،م�ضارب للألعاب ،طاوالت تن�س� ،أجهزة رمي كرة
التن�س ،لوحات جماديف� ،شباك للألعاب الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بادل �إن للريا�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 8958 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152644 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل ،الإن�شاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين ،معاجلة املباين ملنع
الرطوبة ،بناء �أك�شاك وحمالت عر�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بادل �إن للريا�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 8958 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152645 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املباريات الريا�ضية ،ت�أجري معدات الريا�ضة عد املركبات ،ت�أجري مرافق الإ�ستادات،
توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،ت�أجري مالعب التن�س ،ت�أجري املالعب الريا�ضية ،خدمات
التدريب التي توفرها �أجهزة متثيلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بادل �إن للريا�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 8958 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152704 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
يان�سون ،يان�سون جنمي ،منقوعات غري طبية ،منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات منكهة
للطعام ،حلويات بالنعناع ،كاكاو ،قهوة ،بن غري حمم�ص ،قرفة تابل ،هندباء برية بدائل
للقهوة� ،شاي (و�شاي الأع�شاب)� ،شوكوالتة ،كب�ش قرنفل تابل ،حلويات ،حمليات طبيعية،
بهارات� ،سكر ،زجنبيل تابل ،ثلج طبيعي �أو �صناعي ،ثلج للمركبات ،جلوكوز لأغرا�ض
الطهي ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب،
مالتوز �سكر امللت ،نعناع للحلويات ،ع�سل نحل ،معجنات ،زعفران توابل ،منكهات الفانيال
لغايات مطبخية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة،
م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل،
�شمع نحل لال�ستهالك الب�شري� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي (وم�شروبات �شاي
باحلليب)� ،أع�شاب حمفوظة� ،سكر نخيلي ،ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي (وبدائل
ال�شاي) ،طحائن جوز ،م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن ،مكعبات ثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أحمد حممد �صالح باع�شن و�شركاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،18 :جدة  ،21411اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152758 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركمات حرارية ،من�ش�آت تر�شيح الهواء ،مراجل بخالف �أجزاء الآالت� ،أفران حرق ،مواقد
للمختربات ،حراقات� ،أجهزة ت�سخني� ،أجهزة �إعادة توليد احلرارة ،من�ش�آت تدفئة ،مراجل
ت�سخني ،موا�سري �أنابيب ,املراجل ملن�ش�آت التدفئة� ،أجهزة لت�سخني الوقود ال�صلب �أو ال�سائل
�أو الغازي� ،أجهزة ومعدات طهي ،مبادالت حرارية بخالف �أجزاء �آالت� ،أجهزة غ�سل الغاز،
�أجهزة غ�سل الغاز �أجزاء من من�ش�آت الإنارة بالغاز ،مواقد غازية ،مراجل غاز� ،صمامات
التحكم فـي م�ستوى اخلزانات ،مواقد زيت ،مواقد �أفران ,املطبخ� ،صمامات هوائية ملن�ش�آت
الت�سخني بالبخار ،لوازم تنظيم لأجهزة وموا�سري املاء �أو الغاز ،لوازم ال�سالمة لأجهزة
وموا�سري املاء �أو الغاز ،من�ش�آت توليد البخار ،لوازم تنظيم و�أمان ملوا�سري الغاز ،لوازم تنظيم
و�سالمة لأجهزة املاء ،حوامل ملواقد الغاز ،لوازم تنظيم و�سالمة �أنابيب الغاز� ،أجهزة تغذية
ملراجل الت�سخني ،مكثفات غازية بخالف �أجزاء الآالت ،خزانات متددية ملن�ش�آت التدفئة
املركزية� ،صمامات ثرمو�ستاتية �أجزاءمن من�ش�آت ت�سخني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مادا�س ا�س� .آر.ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيطالية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيا موراتيلو� 37045 ،7/6/5 ،سان بيرتو دي ليجناغو (فـريونا)،
�إيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/20 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152821 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تربيد الهواء (مكيفات ومراوح)� ،أجهزة جتفـيف (�أجهزة التجفـيف ال�شعر و�أخرى)،
�أجهزة تدفئة وتربيد لتوزيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة (ثالجات املاء) �أجهزة ت�سخني
(�سخانات ماء وهواء)� ،أجهزة العر�ض ال�ضوئي (تلفزيونات و�أجهزة �أخرى)� ،أجهزة و�آالت
تربيد (�أجهزة تربيد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بهوان للإلكرتونيات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152825 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تربيد الهواء (مكيفات)� ،أجهزة العر�ض ال�ضوئي (التلفزيونات وما�شابه)� ،أجهزة
ت�سخني كهربائية (غاليات كهربائة و�أفرام كهربائية)� ،أجهزة ت�سخني (حرارات وغاليات
املاء)� ،أجهزة و�آالت تربيد (ثلجات ومكيفات و�أخرى)� ،أجهزة تكييف الهواء (مراوح).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بهوان للإلكرتونيات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152917 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه طازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كليمنغولد انرتنا�شيونال (بي تي واي) ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقيا
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بور�شن � 21أوف ذا جانك�شن فارم  521ليت�سيتيل ,66 ,جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152918 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه طازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كليمنغولد انرتنا�شيونال (بي تي واي) ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقيا
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بور�شن � 21أوف ذا جانك�شن فارم  521ليت�سيتيل ,66 ,جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152919 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،دعاية و�إعالن ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،ت�سويق،
توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي
ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قرمة للتجارة العامة.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :القبلة ،قطعة  ،6ق�سيمة  1ب ،الدور الأول ،الوحدة رقم  - 8الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153051 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريق النحل للأ�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153054 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطع عاك�سة تلب�س للوقاية من حوادث املرور ،بطاريات كهربائية للمركبات� ،أ�سطوانات
الفونوغراف� ،أجهزة ات�صال داخلي ،مدخرات ،كهربائية ،برامج حا�سوب م�سجلة ،برامج
م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،برامج حا�سوب برجميات قابلة
للتنزيل ،حتميل ملفات ال�صور ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،هواتف
خلوية ،الفتات رقمية� ،أوعية بطاريات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2266 :ت�شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ 071000 ،خبي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153055 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شا�سيهات �سيارات ،دراجات هوائية ،عجالت مركبات� ،أغطية ملكائن املركبات� ،أحزمة
�أمان ملقاعد املركبات ،م�ضخات لعجالت الدراجات الهوائية ،مركبات كهربائية ،قاب�ضات
كلت�شات ,للمركبات الربية ،مكابح للمركبات ،مكائن للمركبات الربية ،لوحات ت�شغيل
املركبات ،عجالت مطلقة للمركبات الربية ،م�ساحات زجاج املركبات الأمامي� ،أبواب
للمركبات ،مرايا الر�ؤية اخللفـية ،مركبات نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك احلديدية،
هياكل �سفلية للمركبات ،عجالت للدراجات الهوائية� ،سيارات ذات حمرك� ،إطارات �سيارات،
واقيات �صدمات لل�سيارات ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات� ،صناديق م�سننات للمركبات
الربية� ،أج�سام للمركبات ،عجالت قيادة املركبات ،حاجبات �شم�سية لل�سيارات� ،أكيا�س هواء
�أجهزة �أمان فـي ال�سيارات ،عربات تخييم� ،أغطية العجلة الإحتياطية لل�سيارات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2266 :ت�شاويانغ �ساوث �سرتيت،
باودينغ 071000 ،خبي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153056 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،دعاية و�إعالن،
ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال
اخرى ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،ت�سويق� ،إتاحة �سوق
�إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2266 :ت�شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ 071000 ،خبي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153057 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،مقاومة ال�صد�أ ،ت�شحيم املركبات ،غ�سل املركبات ،تركيب و�صيانة
و�إ�صالح املعدات الآلية ،تلميع املركبات ،اعادة تلبي�س االطارات باملطاط ،معاجلة املركبات
مبواد م�ضادة لل�صد�أ ،حمطات خدمة املركبات اعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة� ،صيانة
املركبات ،التلميع بالورني�ش ،تنظيف املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح،
موازنة العجالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2266 :ت�شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ 071000 ،خبي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153078 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،صابون حالقة� ،أعواد قطن لأغرا�ض
التجميل� ،أقنعة جتميلية ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،ملمع �أظافر ،م�ستح�ضرات مكياج،
غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل
للرمو�ش ،م�ستح�ضرات جتميل للحيوانات� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،غزل
قطني لأغرا�ض التجميل ،كرميات جتميلية� ،صودا الغ�سيل للتنظيف� ،شمع للجلد املدبوغ،
منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�صنيعية ولغايات طبية ،م�ستح�ضرات
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�إزالة املكياج ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،مكياج ،فازلني لأغرا�ض التجميل،
بريوك�سيد الهيدروجني لأغرا�ض التجميل ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت للعطور
والروائح ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل احلواجب� ،شامبو،
�أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة،
م�ساحيق مكياج ،م�ستح�ضرات حالقة� ،أ�صباغ جتميلية ،عطور زيوت طيارة ،م�ستح�ضرات
جتميل لغايات التنحيف ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،غ�سول لو�شن,
ملا بعد احلالقة ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�سكرة ،رذاذات النعا�ش رائحة الفم ،جل لتبيي�ض
الأ�سنان� ،شرائح �إنعا�ش النف�س ،م�ستح�ضرات ال�صبار لأغرا�ض جتميلية ،مواد هالمية
للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية ،ملمعات �شفاة ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية� ،شامبو
جاف ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،بال�سم
لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات جتميلية� ،شرائط
تبيي�ض الأ�سنان ،منكهات غذائية زيوت عطرية ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،خال�صات �أع�شاب لغايات التجميل ،غ�سول العني لي�س لغايات طبية ،غ�سوالت
مهبلية لأغرا�ض ال�صحة ال�شخ�صية �أو مزيلة للعرق ،م�ستح�ضرات جتميل للأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلرب ،حي اخلرب ال�شمالية� ،شارع الأمري
نايف  ،23اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153079 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات ال�صبار للأغرا�ض ال�صيدالنية ،حفاظات للر�ضع ،حفاظات �أطفال على �شكل
�سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة ،مطهرات ،قطن مطهر ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمام لغايات طبية ،بل�سم لغايات طبية� ،سكاكر دوائية ،كب�سوالت للأدوية ،م�ستح�ضرات
كيميائية �صيدالنية ،حماليل ت�ستخدم للعد�سات الال�صقة ،قطن لغايات طبية،
منظفات لغايات طبية ،م�ستح�ضرات لت�سهيل الت�سنني ،خبز �سكري للإ�ستخدام الطبي،
عالجات مه�ضمة لغايات �صيدالنية ،م�سكنات� ،شمار لغايات طبية ،زيت كبد �سمك القد،
م�ستح�ضرات كيميائية لت�شخي�ص احلمل ،علكة لغايات طبية� ،صناديق الأ�سعافات الأولية
معب�أة� ،أغذية حمية معدة لغايات طبية ،بيكربونات ال�صودا لغايات �صيدالنية ،م�شروبات
حمية معدة لغايات طبية� ،سكاكر لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات �صيدالنية،
م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
تنظيف العد�سات الال�صقة� ،ألياف نباتات �صاحلة للأكل غري غذائية ،م�ستح�ضرات
انزميية لغايات طبية ،بخاخ تربيد للأغرا�ض الطبية ،حبوب منع احلمل وقمع ال�شهية،
مكمالت غذائية من �أنزميات ،disinfectants ،م�ستح�ضرات لعالج حب ال�شباب� ،أعواد
قطنية لغايات طبية� ،صابون مطهر ،ماء بحر لال�ستحمام الدوائي ،م�ستح�ضرات لعالج
احلروق� ،شراب لغايات طبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات فـيتامينية� ،أدوية
لعالج االم�ساك ،مطاعيم ،ماء امللي�سا لغايات �صيدالنية� ،أمالح لغايات طبية� ،ضمادات
جراحية ،دقيق لغايات �صيدالنية� ،شاي دوائي ،مبيدات فطريات ،طاردات ديدان ،ملينات،
جيالتني هالم ,لغايات طبية ،جنطيان لغايات �صيدالنية ،مبيدات جراثيم� ،صمغ لغايات
طبية ،زيوت دوائية� ،أع�شاب دوائية ،طاردات ح�شرات ،غ�سوالت لو�شن ,لغايات �صيدالنية،
خمرية لغايات �صيدالنية� ،سراويل �صحية ،نعناع لغايات �صيدالنية� ،أم�صال ،منثول،
�أقرا�ص دواء لغايات �صيدالنية ،مراهم لغايات �صيدالنية ،بكتني لغايات �صيدالنية ،فوط
�صحية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة� ،شاي �أع�شاب لغايات طبية ،مقويات
�أدوية ،مهدئات� ،سكر لغايات طبية ،حتاميل ،ثاميول لغايات �صيدالنية ،كيماويات ملعاجلة
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مر�ض الكروم ،م�ستح�ضرات البادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة� ،أغذية للر�ضع والأطفال
مراهم حلروق ال�شم�س ،هالم ملكي لغايات طبية ،م�ستح�ضرات طبية لأغرا�ض التنحيف،
�أدوية لأغرا�ض طب اال�سنان� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،جلي�سرين لغايات طبية� ،شراب
دوائي ،حم�ض جاليك لغايات �صيدالنية ،فازلني لغايات طبية ،جلوكوز لغايات طبية ،فوط
للم�صابني بال�سل�س ،دقيق ال�سمك لغايات �صيدالنية ،ا�ضافات معدنية �إلى الغذاء ،غ�سوالت
فم لغايات طبية� ،إ�ضافات غذائية ،غ�سوالت مهبلية لال�ستخدام الطبي ،م�ستح�ضرات
دوائية لنمو ال�شعر ،زيوت الت�شحيم اجلن�سية ال�شخ�صية ،غ�سول العني طبي ،حبوب
التنحيف ،مكمالت غذائية من براعم القمح ،خمرية على �شكل حبوب لي�ست لال�ستخدام
الطبي ،مكمالت غذائية من هالم ملكي ،دجن لأغرا�ض ال�صيدالنية ،مكمالت غذائية من
دجن ،مكمالت غذائية من حبوب الطلع ،مكمالت غذائية من الغلوكوز ،مكمالت غذائية
من الربوتني ،م�ستح�ضرات غذائية للر�ضع ،حليب جمفف للر�ضع،pharmaceuticals ،
خال�صات �أع�شاب لال�ستخدام الطبي ،جل حمفز جن�سيا ،م�ستح�ضرات �صيدالنية مغذية
للأغرا�ض الطبية واال�ست�شفائية� ،أغذية جمفدة معدة لغايات طبية ،حماقن معب�أة لغايات
طبية ،لو�شن طبي ملا بعد احلالقة� ،شامبو طبي ،م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية الطبية،
لو�شن طبي لل�شعر� ،شامبو جاف طبي� ،صابون طبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلرب ،حي اخلرب ال�شمالية� ،شارع الأمري
نايف  ،23اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153121 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة للأكل ،زبدة الفول ال�سوداين ،زبدة ،زبدة لب ال�شوكوالته ،زبدة جوز الهند،
كرمية الزبدة ،زيت لفت للطعام ،زيوت للطعام ،مواد دهنية ل�صنع دهون �صاحلة للأكل،
زيت ذرة للطعام ،زيت لب النخيل للطعام ،زيت �سم�سم ،م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضراوات،
�سمن نباتي ،زيت نخيل للطعام ،زيت زيتون للطعام ،زيت عظام معد للأكل ،دهن خنزير،
زيت دوار ال�شم�س للطعام ،دهن جوز الهند ،زيت جوز الهند للطعام ،ق�شدة خمفوقة،
طحينة عجينة بذور ال�سم�سم ،بذور عباد ال�شم�س املح�ضرة ،كرمي �أ�سا�سه خ�ضراوات ،زيت
بكر ممتاز ،معجون �أ�سا�سه مك�سرات ،زيت فول ال�صويا للطعام ،بدائل احلليب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 7125 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153123 :
فـي الفئة  22من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خيوط ،خيوط جمدولة لل�شباك� ،ألياف ن�سيجية� ،ألياف كربونية م�ستخدمة فـي الن�سيج،
خيوط للنوافذ االنزالقية� ،ألياف بال�ستيكية م�ستخدمة فـي الن�سيج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوبونت �سيفتي �أند كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت رود ويلمنجتون ،ديالوير  ,19805الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153124 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه ،مياه
معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،ماء ال�صودا ،م�شروبات غري كحولية ،مياه غازية،
مرطبات غري كحولية ،برية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اوت�سوكا فارم�سوتيكال كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 9-2 :كاندا  -ت�سوكا�ساما�شي ،ت�شيودا -
كو ،طوكيو  ،8535-101اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153125 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،إ�صالح التنجيد ،ت�شحيم املركبات ،غ�سل املركبات ،الغ�سيل،
تنجيد الأثاث ،تلميع املركبات ،اعادة تلبي�س االطارات باملطاط ،معاجلة املركبات مبواد
م�ضادة لل�صد�أ ،حمطات خدمة املركبات اعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة� ،صيانة املركبات،
تنظيف املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،تغيري بطاريات ال�سيارات،
موازنة العجالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جرمان اك�سربت�س ل�صيانة ال�سيارات ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :م�صفح (�شارع  M4 17مبنى رقم)2 :
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153180 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيا�ضات حمام عدا املالب�س ،من�سوجات قطنية� ،أغطية للأ�سرة ،بيا�ضات اغطية ,للأ�سرة،
منا�شف من الن�سيج� ،أكيا�س للمخدات� ،ستائر من الن�سيج �أو البال�ستيك ،بطانيات للأ�سرة،
�أغطيةللو�سائد� ،أغطيةمن الن�سيج للأثاث� ،ستائر من الن�سيج �أو البال�ستيك حلمام الد�ش.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فابرك الند للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،الفروانية� ،ضجيج الطائرات ،جممع حمود �إبراهيم
ال�صقعبي ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153312 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حالوة طحينية (و ره�ش) ،ب�سكويت (و كوكيز) ،كعك الوفل ،كاكاو ،كعك� ،شوكوالتة ،بوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة معامل ال�صيداوي للحلويات �ش.م.ك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منطقة ال�شويخ ال�صن ــاعي ــة� ،ش ــارع الغزايل� ،ص.ب 569 :ال�صف ــاة
 ،13006دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/8 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153319 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحولية ،برية ،جعة زجنبيل ،برية �شعري منبت ملت ،ماء ال�شعري،
م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،م�شروبات م�صل اللنب ،م�ستح�ضرات بدون كحول
لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري
امل�شروبات ،مياه �شرب م�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية ،ماء الليثيا ،مياه
معدنية م�شروبات ،،ماء معدين فوار ،مياه معدنية للموائد ،ع�صري عنب ،ليمونا�ضة،
خال�صات ح�شي�شة الدينار لتح�ضري البرية ،ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات ،ا�شربة لتح�ضري
الليمونا�ضة ،ماء �شعري منبت ملت ،ع�صري عنب غري خممر� ،شراب اللوز ،ماء ال�صودا،
�شربات م�شروبات ،ع�صري بندورة م�شروب ،م�شروبات غري كحولية� ،أقرا�ص حمالة
للم�شروبات الفوارة ،م�ساحيق للم�شروبات الفوارة ،مياه غازية� ،شراب الف�شاغ م�شروب
خفـيف ،م�شروبات فاحتة لل�شهية غري كحولية ،كوكتيالت غري كحولية� ،شراب فواكه غري
كحويل ،م�شروبات تواترية ،ع�صري تفاح غري كحويل ،برية رو�سية خالية من الكحول،
م�شروبات غري كحولية �أ�سا�سها الع�سل ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروب
الألوفـريا ،الالكحويل ،كوكتيل من البرية ،م�شروبات �صويا من غري بدائل اللنب ،م�شروبات
بروتينية للريا�ضيني ،م�شروبات من الأرز ،بخالف بدائل احلليب ،م�شروبات غري كحولية
منكهة بنكهة القهوة ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�شاي ،مرطبات غري كحولية،
نبيذ ال�شعري البرية ،م�شروبات الطاقة ،م�شروبات الفواكه املجففة غري الكحولية� ،شاندي
(برية خملوطة مع م�شروب غري كحويل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة هائل �سعيد �أنعم و�شركاه (�ش.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع املجمع ،حمافظة تعز ،اليمن
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/8 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153323 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خلود خلدمات التموين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153687 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت جوز الهند للطعام (زيت جوز الهند للطعام ،زيت جوز الهند الع�ضوي لغايات الطهي،
زيت جوز الهند الع�ضوي لال�ستخدام فـي الطهي وحت�ضري الطعام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/21 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153689 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز ( �أرز ماتا ق�صري احلبة� ،أرز ا�صطناعي� ،أرز بني� ،أرز مطهو� ،أرز مدعم� ،أرز منكه ،رقائق
الأرز� ،أطعمة مقرم�شة من الأرز ،فطائر الأرز ،دقيق الأرز ،نودلز ( معكرونة رقيقة) من
الأرز ،معكرونة من الأرز� ،أرز احلبوب الكاملة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/21 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب1١٢ :
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة
74570 1
2

68206

3

74278

4

29121

5

29120

6

7581

7

29408

77555 8
77554 9
77553 10
77552 11
70493 12
74757 13

ا�سـم ال�شركـة
الفا�سيجما ا�س بي ايه

املهنــة

التجارة وال�صناعة 2012/5/27

�شركة وليد و�شركائه �ش.م.م التجارة وال�صناعة
كاو كابو�شيكي كاي�شا
(كاو كوربوري�شن)
كاو كابو�شيكي كاي�شا
(كاو كوربوري�شن)
كاو كابو�شيكي كاي�شا
(كاو كوربوري�شن)
كاو كابو�شيكي كاي�شا
(كاو كوربوري�شن)
كاو كابو�شيكي كاي�شا
(كاو كوربوري�شن)
�أيه بي جي � -شارك ،ال ال �سي
�أيه بي جي � -شارك ،ال ال �سي
�أيه بي جي � -شارك ،ال ال �سي
�أيه بي جي � -شارك ،ال ال �سي
بي بي ام برودكت�س ال ال �سي
تي كوثرام & �سونز (لندن)
ليمتد
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2011/5/9

التجارة وال�صناعة 2012/5/13
التجارة وال�صناعة 2002/10/6
التجارة وال�صناعة 2002/10/6
التجارة وال�صناعة 1992/10/25
التجارة وال�صناعة 2002/11/20
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2012/12/2
2012/12/2
2012/12/2
2012/12/2
2011/10/2

التجارة وال�صناعة 2012/6/11

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

رقم
م
العالمة
74758 14
74759 15
74760 16
74195 17
74196 18
27799 19
73598 20
68350 21
62986 22
73597 23
29446 24
29445 25
73753 26

ا�سـم ال�شركـة
تي كوثرام & �سونز (لندن)
ليمتد
تي كوثرام & �سونز (لندن)
ليمتد
تي كوثرام & �سونز (لندن)
ليمتد
�شركة بويكر وورلد (هولدنغ)
�ش.م.ل
�شركة بويكر وورلد (هولدنغ)
�ش.م.ل

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/6/11
التجارة وال�صناعة 2012/6/11
التجارة وال�صناعة 2012/6/11
التجارة وال�صناعة

2012/5/8

التجارة وال�صناعة

2012/5/8

�إف �سي �إيه يو �إ�س �إل �إل �سي التجارة وال�صناعة

2002/4/9

التجارة وال�صناعة 2012/3/31
�شركة نقل اخوان ذ.م.م
مركز اجلودة والتوفـري �ش.م.م التجارة وال�صناعة 2011/5/22
م�شاريع جما الوطنية للتجارة التجارة وال�صناعة 2010/5/23
جنهوي اند�سرتيز ا�س دي اي بي
التجارة وال�صناعة 2012/3/31
ات�ش دي
نا�شيونال اكادمى اوف ريكوردينج
التجارة وال�صناعة 2002/11/26
ارت اند �سكان�سي�س ،انك
نا�شيونال اكادمى اوف ريكوردينج
التجارة وال�صناعة 2002/11/26
ارت اند �سكان�سي�س ،انك
انفـي�سكو هولدينج كومباين
التجارة وال�صناعة 2012/4/8
ليمتد
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م
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

رقم
العالمة
� 29440شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
كبابجي �ش.م.ل.
29687
 28382هيم كوربوري�شن برايفـيت ليمتد
�سي ام تي كومباجنيا مانيفاك�شر
73525
تي�سيلي ا�س ار ال
�سي ام تي كومباجنيا مانيفاك�شر
73524
تي�سيلي ا�س ار ال
�شركة الريف للتموين
27804
واال�سترياد
�شركة الريف للتموين
27805
واال�سترياد
دياجيو براندز ب.فـي.
74006
�شاينا اك�سترينال تريد
7319
ديفـيلومبانت كاون�سيل
ت�شارناود تكتولوجي (بروبرتي)
76409
ليمتد
 74602بي�سوانات هو�سيريي ميلز ليمتد
كونتيننتال تاير ذا امريكاز،
7071
ال ال �سي
هايجينيك ري�سريت�ش �إن�ستيتوت
74437
برايفت ليمتد
هايجينيك ري�سريت�ش �إن�ستيتوت
74438
برايفت ليمتد
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2002/11/26
التجارة وال�صناعة 2002/12/28
التجارة وال�صناعة 2002/6/22
التجارة وال�صناعة 2012/3/28
التجارة وال�صناعة 2012/3/28
التجارة وال�صناعة

2002/4/9

التجارة وال�صناعة

2002/4/9

التجارة وال�صناعة 2012/4/28
التجارة وال�صناعة 1992/8/18
التجارة وال�صناعة 2012/9/23
التجارة وال�صناعة 2012/5/29
التجارة وال�صناعة 1992/6/20
التجارة وال�صناعة 2012/5/22
التجارة وال�صناعة 2012/5/22
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رقم
م
العالمة
28024 41
29441 42
77880 43
69589 44
71537 45
27857 46
73654 47
66060 48
74435 49
74436 50

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

مادينا ا�س�.أر�.أل
�شركة هائل �سعيد انعم و�شركاه
(�ش.م .ي) م�ساهمة مقفلة
هارب انرتنا�شيونال ليمتد
فـي�صل جا�سم للهند�سة
والتجارة �ش.م.م
البعد ال�سابع املتميز
ايكوم انكوربوريتيد
كار�سنت مانيوفا كت�شورنغ
كوربوري�شن
مرت�ضى حللول الأعمال �ش.م.م
هايجينيك ري�سريت�ش �إن�ستيتوت
برايفت ليمتد
هايجينيك ري�سريت�ش �إن�ستيتوت
برايفت ليمتد

التجارة وال�صناعة

2001/5/5
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التجارة وال�صناعة 2002/11/26
التجارة وال�صناعة 2012/12/18
التجارة وال�صناعة

2011/6/8

التجارة وال�صناعة 2011/12/5
التجارة وال�صناعة 2002/4/16
التجارة وال�صناعة

2012/8/4

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة 2012/5/22
التجارة وال�صناعة 2012/5/22
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بال�شطب
وفقا لأحكام املادة ( )25من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقم
م العالمة
التجارية

تاريخ الإيداع

تاريخ الت�سجيل تاريخ ال�شطب

1

95324

٢٠١٥/5/27

2017/11/20

2022/4/3

2

91637

2014/١٢/٧

2015/10/20

2022/4/4
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة �إح�سان للهند�سة والتجـ ــارة  -ت�ضامني ــة،
املن�شـور فـي اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)1389ال�صـادر بتاريـ ــخ  ١٢رم�ضان ١٤٤٢هـ ،املوافـق
� ٢٥أبريل ٢٠٢١م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد مت عزل
امل�صفي /مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضلة /موزة بنت خمي�س بن �سامل
املقبالية ،م�صفيـ ــة لل�شرك ــة املذكورة �أع ـ ــاله ،وعل ــى اجلمي ــع مراجعـ ــة امل�صفـ ــية فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٤٢٢٢١٨١ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة �أ�صايل النور املميزة  -تو�صي ــة ،املن�شـور
فـي اجلريـدة الر�سميـة العدد ( ،)1393ال�صادر بتاريـخ � ١٨شـوال ١٤٤٢هـ ،املوافـق  ٣٠مــايو ٢٠٢١م،
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد مت عزل امل�صفي /مكتب
�أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضل /خلفان بن عبيد بن حممد اخلنب�شي،
م�صفيـ ــا لل�شرك ــة املذكورة أ�ع ـ ــاله ،وعل ــى اجلمي ــع مراجعـ ــة امل�صفـ ــي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
هاتف رقم٩٩٨١١٩١٩ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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حممد بن �سعيد بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن خويطر للتجارة  -تو�صية
يعلــن حممد بن �سعيد بن را�شد املعمري أ�نـ ــه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ابن خويطر للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ,1116819وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق
متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافـ ــة
الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 332 :ر.ب511 :
هاتف رقم99323003 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ماجد بن �سعيد بن ماجد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مهارة االتقان �ش.م.م
يعلــن ماجد بن �سعيد بن ماجد احلارثي �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة مهارة االتقان �ش.م.م,
وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1211439وفقا التفــاق ال�شركـاء امل�ؤرخ
2022/4/3م ,وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة �أمام الغـري ,وعلى اجلميع
مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم95814455 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سيف بن نا�صر املهدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثوارة نخل للتجارة  -تو�صية
يعلــن حممد بن �سيف بن نا�صر املهدي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة ثوارة نخل للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ,1430688وفقا التفاق ال�شركـاء
امل�ؤرخ 2022/4/6م ,وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة �أمام الغـري ,وعلى
اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان
الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 70 :ر.ب323 :
هاتف رقم99331255 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
في�صل بن عامر بن حممد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة ريتال للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن في�صــل بن عامر بن حممد ال�شنفـ ــري �أنه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة زه ــرة ريتــال
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1251078وفقا
التفاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2021/10/24م ,وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة
�أمام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
على العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 51 :ر.ب515 :
هاتف رقم99481818 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن حممد بن �سيف ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمل املنري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن خالد بن حممد بن �سيف ال�سيابي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة الأمل املنري للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1158038وللم�صف ــي وحـ ــده
ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة
الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 934 :ر.ب311 :
هاتف رقم95726728 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن خليفة بن حممد النهدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خط �شمال ال�شرقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن �سامل بن خليفة بن حممد النهدي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة خط �شمال ال�شرقية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقم ,1037438
وللم�صف ــي وحـ ــده ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع
مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
�ص.ب 420 :ر.ب400 :
هاتف رقم99638988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زهران بن �أحمد بن حمود الغالبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن زهران بن �أحمد بن حمود الغالبي �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة امل�ستقبل العربي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ,1553216وللم�صفـي
وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
هاتف رقم99573583 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �أحمد بن بخيت الربعمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات اجلنوب العربية للتجارة �ش.م.م
يعلــن حممد بن �أحمد بن بخيت الربعمي أ�نـ ــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة مرتفعات اجلنوب
العربية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم ,1286500
وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة �أمام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي
فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم95113351 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي

-221-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

خمي�س بن حميد بن حمد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جنم اخلزائن املا�سية -ت�ضامنية
يعلــن خمي�س بن حميد بن حمد البادي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع جنم اخلزائن
املا�سية -ت�ضامنية ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1062309وللم�صف ــي
وحـ ــده ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة أ�م ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي
فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 75 :ر.ب319 :
هاتف رقم99619099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ليايل �صحم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن خمي�س بن حميد بن حمد البادي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة ليايل �صحم للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ــم ,1015357
وللم�صف ــي وحـ ــده ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع
مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 75 :ر.ب319 :
هاتف رقم99619099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي الباطنة احلديثة  -ت�ضامنية
يعلــن خمي�س بن حميد بن حمد البادي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة روابي الباطنة احلديثة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1073304وللم�صف ــي وحـ ــده
ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي
كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 75 :ر.ب319 :
هاتف رقم99619099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ماجد بن �سيف بن ماجد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحروقي للنقليات واال�ستثمار �ش.م.م
يعلــن ماجد بن �سيف بن ماجد املحروقي أ�نـ ــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة املحروقي للنقليات
واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1056474وللم�صفـي
وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة �أمام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة
الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
�ص.ب 2709 :ر.ب112 :
والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سامل بن حمد امل�شرفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الرف�صة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �سلطان بن �سامل بن حمد امل�شرفـي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق الرف�صة ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ,1255831وفقا
التفاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2021/9/26م ,وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة
�أمام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
على العنوان الآتـي:
�ص.ب 387 :ر.ب411 :
هاتف رقم96097269 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أ�سعد بن �سعيد بن عبداللـه املحذور
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل ال�صروج احلديثة  -ت�ضامنية
يعل ــن �أ�سع ــد بـن �سعي ــد بن عبداللـه املح ــذور �أنه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة جب ــل ال�صـ ــروج
احلديثة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1171335وفقا
التفاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2022/4/5م ,وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة
�أمام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
على العنوان الآتـي:
�ص.ب 275 :ر.ب315 :
هاتف رقم95318599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن خلفان بن عدمي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سوار التجارية  -ت�ضامنية
يعلــن علي بن خلفان بن عدمي الوهيبي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة الأ�سوار التجارية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1172174وللم�صف ــي وحـ ــده
ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة
الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
هاتف رقم99324200 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالكرمي بن �سليمان بن زهران ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سموح اجلديدة  -ت�ضامنية
يعلــن عبدالكرمي بن �سليمان بن زهران ال�ساملي �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة م�شاريع
ال�سموح اجلديدة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم ,1009319
وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة
امل�صف ــي فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 836 :ر.ب117 :
هاتف رقم99353868 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن �سليمان بن نا�صر اله�شامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شموع ال�سحرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن حممود بن �سليمان بن نا�صر اله�شامي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة ال�شموع ال�سحرية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم  ,1089882وفقا
التفاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2022/4/5م ,وللم�صف ــي وحـ ــده ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة
أ�م ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
على العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 287 :ر.ب620 :
هاتف رقم99424328 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع الأ�سطورة الذهبية املتميزة  -ت�ضامنية
يعلــن حممود بن �سليمان بن نا�صر اله�شامي �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الأ�سطورة
الذهبية املتميزة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ــم ,1176806
وفقا التفاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2022/4/5م ,وللم�صف ــي وحـ ــده ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي
الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 287 :ر.ب620 :
هاتف رقم99424328 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوادي لل�سيارات �ش.م.م
يعلــن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـ ــه يقـ ــوم
بت�صفـيـ ــة �شرك ــة الوادي لل�سيارات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم
 ,1311281وفقا التفــاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2022/4/10م ,وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة
فـي الت�صفـيــة �أمام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب 151 :ر.ب418 :
هاتف رقم 95806298 - 99221971 :فاك�س رقم25771572 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شفاء اجلزيرة للخدمات الطبية �ش.م.م
يعلــن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـ ــه يقـ ــوم
بت�صفـيـ ــة �شرك ــة �شفاء اجلزيرة للخدمات الطبية �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل
الـتج ــاري بالرق ــم  ,1159861وفقا التفــاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2022/3/2م ,وللم�صفـي وحـ ــده
ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة �أمام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور
التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب 151 :ر.ب418 :
هاتف رقم 95806298 - 99221971 :فاك�س رقم25771572 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن حميد بن �سعيد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات برج ال�صفرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن را�شد بن حميد بن �سعيد اجلابري �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة مرتفعات برج ال�صفرة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ,1064580وفقا التفاق
ال�شركـاء امل�ؤرخ 2022/4/11م ,وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة �أمام
الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على
العنوان الآتـي:
هاتف رقم92349253 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب جمان لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعلة للإمناء الدويل �ش.م.م
يعلــن مكتب جمان لال�ست�شارات �أنه يقوم بت�صفـيـ ــة �شركة ال�شعلة للإمناء الدويل �ش.م.م,
وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1167857وفقا التفاق ال�شركـاء امل�ؤرخ
2022/4/4م ,وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة �أمام الغـري ,وعلى اجلميع
مراجعة امل�صفي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 3118 :ر.ب112 :
هاتف رقم24565001 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن جمعة بن �سعيد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الإتقان املتميز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن جمعة بن �سعيد امل�سكري �أنه يقوم بت�صفـية �شركة الإتقان املتميز للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ,1222121وللم�صفي
وحـ ــده ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي
فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
�ص.ب 147 :ر.ب400 :
هاتف رقم92666672 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء �صحار للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن فاطمـة بنت علــي بن حممــد الرو�شدي ــة �أنها تقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �ضي ــاء �صحـ ــار
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ,3229408وللم�صف ــية
وحـ ــدها ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفية
فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم93246490 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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عائ�شة بنت بخيت بن �سيف الرو�شدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زارا اللوج�ستية �ش�.ش.و
تعلــن عائ�شة بنت بخيت بن �سيف الرو�شدية �أنها تقوم بت�صفـيــة �شركة زارا اللوج�ستية
�ش�.ش.و ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ,1403781وللم�صف ــية وحـ ــدها
ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صفية فـي
كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95238432 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
ابت�سام بنت هالل بن �سليمان اخلرو�صية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار عوتب احلديثة للتجارة  -تو�صية
تعلــن ابت�سام بنت هالل بن �سليمان اخلرو�صية �أنها تقوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار عوتب
احلديثة للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرق ــم ,1182553
وللم�صف ــية وحـ ــدها ح ـ ــق متث ـيــل ال�شركـ ــة ف ــي الت�صفـيـ ــة �أم ــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميع
مراجعة امل�صفية فـي كافـة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
هاتف رقم97555082 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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با�سم بن �سامل بن م�صبح القليعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلبل الأزرق الإن�شاءات �ش.م.م
يعلن با�سم بن �سامل بن م�صبح القليعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلبل الأزرق الإن�شاءات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٦٦١٣٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب  ١٧٣٥ :ر.ب ١١٤ :
هاتف رقم٩٩٠٠٠١٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مالك بن �إبراهيم بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع خرا�سان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مالك بن �إبراهيم بن علي العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعاع خرا�سان للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٦٠٤٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة�شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٦٠٦٦٣٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن �سلطان امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القابل احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن �سليمان بن �سلطان امل�صلحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القابل احلديثة للتجارة
واملقاوالت �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٩٢٧١٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٩٨٨٢٦١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن �سعيد بن علي اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن علي بن حممد اليحيائي و�أوالده  -ت�ضامنية
يعلن عبدالعزيز بن �سعيد بن علي اليحيائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن علي بن حممد
اليحيائي و�أوالده  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٥٠٣٨٨٣٩
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  ١٧ :ر.ب ٦١٢ :
هاتف رقم٩٩٥٥٥٢٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعود بن �سيف بن حمود البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور الثالثي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعل ــن �سع ــود بن �سيف بن حمــود البو�سعيـ ــدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املح ــور الثالثـ ــي
للتجارة واملقاوالت  -تو�صيــة ,وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم ،١٨٠١٠٧٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٧٩٩٠٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي ال�سيب احلديثة  -تو�صية
يعل ــن �سع ــود بن �سيف بن حمــود البو�سعيـ ــدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضواحي ال�سيب
احلديثة  -تو�صيــة ,وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١١٥٢٨١٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٧٩٩٠٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداملجيد بن �سعيد بن عبداللـه الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكنز الأحمر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداملجيد بن �سعيد بن عبداللـه الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكنز الأحمر
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٦٥٦٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظةالداخلية
هاتف رقم٩٢٥٦٧٤٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل �سيماء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداملجيد بن �سعيد بن عبداللـه الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معامل �سيماء
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٠٥٧٤٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظةالداخلية
�ص.ب  ١١٦ :ر.ب ٦٢٠ :
هاتف رقم٩٢٥٦٧٤٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن حممد بن طالب الطائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لبنى وهالة للتجارة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن حممد بن طالب الطائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة لبنى وهالة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٩٥٠٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب  ١١٣١ :ر.ب ١١٦ :
هاتف رقم٩٩٠٤٩٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
دروي�ش بن علي بن العبد ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة دروي�ش بن علي بن العبد ال�شحي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن دروي�ش بن علي بن العبد ال�شحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دروي�ش بن علي بن
العبد ال�شحي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣١٨٦٢٩٦وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٢٩٠٩٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن حمود بن را�شد احلديدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شعاع النجم ال�ساطع �ش.م.م
يعلن را�شد بن حمود بن را�شد احلديدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �شعاع النجم
ال�ساطع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٢٢٤٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية احلمراء  -حمافظةالداخلية
�ص.ب  ٥٤ :ر.ب ٦١٧ :
هاتف رقم٩٩٧٤٠٤٧٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار العالء املتكاملة �ش.م.م
يعلن را�شد بن حمود بن را�شد احلديدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار العالء املتكاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٨٦٠٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظةالداخلية
هاتف رقم٩٩١٢٣٤٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن �سبيع الكا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدى جعالن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن �سبيع الكا�سبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مدى جعالن للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٣١٩٦وفقا التف ــاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب  ٤٩٠ :ر.ب ٤١٦ :
هاتف رقم٩٢٠٨٠٣٠٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سلطان الكا�سبي للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن حممد بن �سبيع الكا�سبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو �سلطان الكا�سبي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٣٠٨٢وفقا التف ــاق
ال�شركــاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب  ٣٨٧ :ر.ب ٤١١ :
هاتف رقم٩٥٤٠٣٠٨١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن نا�صر ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي وحممد للإن�شاءات الهند�سية والعقارات �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن نا�صر ال�شام�سي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركة علي وحممد للإن�شاءات
الهند�سية والعقارات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٨٠٥٥٦٩٦
وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب  ٨٥ :ر.ب ٥١٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن زاهر بن زهري الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تركواز لتقنية املاء �ش.م.م
يعلن حممد بن زاهر بن زهري الريامي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تركواز لتقنية املاء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٦١٦٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
بركة املوز  -والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  ٣٢٢٤ :ر.ب ١١١ :
هاتف رقم٩٦٦٦٤٥٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مالك بن حممد بن را�شد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يابر ومالك للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مالك بن حممد بن را�شد الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يابر ومالك للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١١٩٨٤وللم�صفي
وحـده حق متثي ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٦٦٦٢٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سلم بن مبارك بن هول م�سن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدلة الأهلية �ش.م.م
يعلن م�سلم بن مبارك بن هول م�سن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدلة الأهلية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٥١٦٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٣/١٤م ،وللم�صفي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمـام الغـري ,وعلى اجلميع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ثمريت  -حمافظةظفار
�ص.ب  ٤٥ :ر.ب ٢٢٢ :
هاتف رقم٩٨٠١١١١٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن طالب بن م�سلم الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة التعاونية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن طالب بن م�سلم الريامي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة التعاونية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥٠٩٩٩٩٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب  ٨٥٨ :ر.ب ٦١٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عادل بن جمعان بن عبداللـه با�شعيب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأحمدية للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن عادل بن جمعان بن عبداللـه با�شعيب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأحمدية للإن�شاءات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٣٩٦٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
العذيبة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  ٢٠٢٩ :ر.ب ١١١ :
هاتف رقم٩٦٧٨٧٨٧٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن �أحمد بن �سعيد الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سق احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يو�سف بن �أحمد بن �سعيد الريامي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الو�سق احلديثة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٥٤١٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب  ٧٠١ :ر.ب ٣٢٠ :
هاتف رقم٩٩٣٥٥٤٤٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طالب بن �سعيد بن خلفان الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد امل�سف�أه للتجارة �ش.م.م
يعلن طالب بن �سعيد بن خلفان الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سد امل�سف�أه للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٩٧٢١٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٤٤١٩٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سعود بن حمد املع�شري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكتبة ال�صفات �ش.م.م
يعلن حمد بن �سعود بن حمد املع�شري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مكتبة ال�صفات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٠٨٤٧٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب  ٣٥٠ :ر.ب ١١٧ :
هاتف رقم٩٢٨٨١٧٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حميد بن �سعيد بن نا�صر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ن�سيم ال�شارق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حميد بن �سعيد بن نا�صر البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ن�سيم ال�شارق
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١١٣٣٠٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بدية  -حمافظة�شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٦٨٣٦٥٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�سلم بن �سعيد بن علي اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلرجاء الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن م�سلم بن �سعيد بن علي اليافعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلرجاء الوطنية للتجارة
 تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦١٣٢٥وفقا التفاق ال�شركاءامل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظةظفار
هاتف رقم٩٨١٨١٨٨١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن عبداللـه بن حميد املزروعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة الكون العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن حميد املزروعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة الكون العربي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٤١٨٨وللم�صفي
وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٤٥٣٠٠٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �شما�س بن �سامل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املباين اجلميلة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعيد بن �شما�س بن �سامل �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة املباين اجلميلة للتجارة واملقاوالت -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٨١٢٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي فـي كافـة الأمــور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شركة على العنوان
الآتـي:
عوقد  -والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٠٤٨٩٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عامر بن مبارك بن حبيب الهادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور للمواد العازلة و�صيانة املباين �ش.م.م
يعلن عامر بن مبارك بن حبيب الهادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املحور للمواد العازلة
و�صيانة املباين �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٠٨٣١وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املحج  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  ٦٣١ :ر.ب  ١٣١ :احلمرية
هاتف رقم٩٩٢٣١٣٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللطيف بن حممد بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لوت�س احلياه للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللطيف بن حممد بن مراد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة لوت�س احلياه
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٢٨٠٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب  ٣١٨٥ :ر.ب ١١٢ :
هاتف رقم٩٢١١٥٥٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سليمان بن �سيف املحذور
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع احليملي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سليمان بن �سيف املحذور �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ينابيع احليملي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢١٨٢٣٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٥٩٦٧٦٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مالك بن �سيف بن علي ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور اخل�ضراء ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلن مالك بن �سيف بن علي ال�سعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نور اخل�ضراء ال�شاملة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٨٧٢١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٥٦٩٩٦١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن هالل الدهماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س م�سقط للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن هالل الدهماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة ن ــور�س م�سقــط
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٨٠١٩٧٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٤٩٩٩٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برمودا للخدمات والتجارة �ش�.ش.و
يعلن مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة برمودا
للخدمات والتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٥٥٨٧٩
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب  ٢١٢٣ :ر.ب  ١١٢ :روي
هاتف رقم ٢٢٠٦٠٠٤٠ :فاك�س رقم ٢٢٠٦٠٠٤٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
لل�شركة العاملية املتخ�ص�صة للإن�شاءات الهند�سية واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن مكتــب الكــون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية املتخ�ص�صة
للإن�شاءات الهند�سية واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١١٣٦٣١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  ١١٢٤ :ر.ب ١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن قي�س بن عبداللـه الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء وعبداللـه العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن قي�س بن عبداللـه الأن�صاري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضياء وعبداللـه
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤١١٧٩وللم�صفي وحـده
حـق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة�شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٤٤٥٤١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مرت�ضى حممد ح�سن فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صدى الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مرت�ضى حممد ح�سن فا�ضل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صدى الدولية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٣٩٧١٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٨٨١٩٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن علي بن �سامل الرتك الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق ال�سعادة �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن �سامل الرتك الكثريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حدائق ال�سعادة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٣٠١١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  ٢١١ :ر.ب ٢١١ :
هاتف رقم٩٥٨٦٠٢٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عبدالرزاق بن �سعيد باحجاج
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندمي اخلليج الدولية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن عبدالرزاق بن �سعيد باحجاج أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة نديـ ــم اخللي ـ ــج
الدولية للتجارة واملقاوالت  -تو�صيــة ,وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٦٦٩٥٢وللم�صفي وحده حـق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  ٣٠٦ :ر.ب ٢١١ :
هاتف رقم٩٢٢٠٥٥٠٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فهيم بن هالل بن حمد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة اخلليج لال�ستثمار والتنمية الدولية �ش.م.م
يعلن فهيم بن هالل بن حمد اجلابري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ل�ؤل�ؤة اخلليج لال�ستثمار
والتنمي ــة الدوليــة �ش.م.م ,وامل�سجلة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢٩١٧٨٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٠٢٨٢٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ر�ستم بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الربج الهائل للتجارة �ش.م.م
يعلن ر�ستم بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء الربج
الهائل للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٨١٦٥وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  ٦٣٤ :ر.ب ١١٩ :
هاتف رقم٩٢١٥٢٣٤٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زايد بن �ساملني بن زايد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان عربي التجارية  -تو�صية
يعلن زايد بن �ساملني بن زايد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فر�سان عربي التجارية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧٣٥٥٤وللم�صفــي وح ــده ح ــق
متثيل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافة الأمــور
التـي تتعـق ب�أعمـال ال�شركـة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٧١٧٠٠٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع عربي التجارية  -تو�صية
يعلن زايد بن �ساملني بن زايد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع عربي التجارية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٥٨٧٢٥وللم�صفــي وح ــده ح ــق
متثيل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافة الأمــور
التـي تتعـق ب�أعمـال ال�شركـة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٧١٧٠٠٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن نا�صر بن يا�سر اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �شربثات الذهبية للتجارة  -تو�صية
يعلن �سيف بن نا�صر بن يا�سر اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال �شربثات الذهبية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٤٤٢٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�شربثات  -والية �شليم وجزر احلالنيات  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٠٥٥٥٥٩٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض العطور للتجارة  -تو�صية
تعلن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض العطور
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٣٠١٧٨٨وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  ٩ :ر.ب ٣٢٧ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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هاين عبداللـه عبدالر�سول
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان للغو�ص واخلدمات الفنية البحرية �ش.م.م
يعلن هاين عبداللـه عبدالر�سول �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمان للغو�ص واخلدمات
الفنية البحرية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٥٠٤٠وللم�صفي
وحـده حـق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة�شمال الباطنة
هاتف رقم٩٣٢٤٦٤٩٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة مطرح الوطنية �ش.م.م
يعلن هاين عبداللـه عبدالر�سول أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة مطرح الوطنية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٥٩٣١وللم�صفي وحـده حـق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة�شمال الباطنة
هاتف رقم٩٣٢٤٦٤٩٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سامل ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اجل�سر العايل للم�شاريع املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سامل ال�شبلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجل�سر العايل للم�شاريع املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٦٩٥١٤
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٢٩٤٩٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �أحمد بن اجهام �صفرار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفرار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �أحمد بن اجهام �صفرار �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صفرار للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٧٧٩٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب  ٥٠ :ر.ب ٢١١ :
هاتف رقم٩٩٤٩٣٣٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن حمد بن مهنا ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأطل�س الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن حمد بن مهنا ال�شكيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الأطل�س الذهبية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٤٦٧٣وفقا التف ــاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  ١١٧٣ :ر.ب ٦١١ :
هاتف رقم٩٩٨٦٢٥٨٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة قي�س بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قي�س بن عبدالعزيز بن
جعفر اللواتي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣٢٣٢٥٩٠وفقا التف ــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  ١١ :ر.ب ٣١٩ :
هاتف رقم٩٩٤٢٢٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مرت�ضى حممد ح�سن فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيفاء للكهرباء �ش.م.م
يعلن مرت�ضى حممد ح�سن فا�ضل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هيفاء للكهرباء �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٣٥٦٧وللم�صفي وحـده حـق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٨٨١٩٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمود بن عبداللـه بن �سليمان الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمريي الوطنية للخدمات �ش.م.م
يعلن حمود بن عبداللـه بن �سليمان الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأمريي الوطنية
للخدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٩٧٤٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٣٨٥١١٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زايد بن خلفان بن �سامل الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهر الغدير للتجارة �ش.م.م
يعلن زايد بن خلفان بن �سامل الرحبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهر الغدير للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٢٣٢٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٣/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٢٢٧٩٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب جند  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ستيب �أويل تولز للخدمات �ش.م.م
يعلــن مكتــب جند  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ستيب �أويل تولز
للخدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٥٢١٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
املوالح اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�سكة رقم - ٤٥٠٣ :مبنى رقم - ١٣٠ :الطابق الأول  -مكتب رقم١١ :
�ص.ب  ٣٧٣ :ر.ب ١٢٤ :
هاتف رقم٩٨٥٢٠٤٠٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامية بنت �سليمان بن حممد املعمرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامية بنت �سليمان بن حممد املعمري و�شريكها  -ت�ضامنية
تعلن �سامية بنت �سليمان بن حممد املعمرية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامية بنت �سليمان بن
حممد املعمري و�شريكها  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣٣١٥٢٦٦وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٨٦٦٦٢٥ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
عامر بن مبارك بن حبيب الهادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اخلليج الأزرق املتميز للت�سويق والتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلن عامر بن مبارك بن حبيب الهادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليج الأزرق املتميز
للت�سويق والتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٣٦٤٤١١وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٥٧١١٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن �أحمد بن علي الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املرمر الذهبي للتنمية العقارية واخلدمات �ش.م.م
يعلن عي�سى بن �أحمد بن علي الريامي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املرمر الذهبي للتنمية
العقارية واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٢٤٤٧وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢١م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب  ٩٥ :ر.ب ٣٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ ال�سيب للم�شاريع املتحدة  -تو�صية
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �شموخ ال�سيب للم�شاريع املتحدة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١١٣٤٥٦٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٧٠٤٠٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن م�سلم بن �سامل ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضوء ال�شارد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن م�سلم بن �سامل ال�شكيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�ضوء ال�شارد للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٣٣٨٢وفقا التف ــاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٥٩٢٦٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نوال بنت خمي�س بن حميد ال�سيابية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متاجر �أق�سام العقاد �ش.م.م
تعلن نوال بنت خمي�س بن حميد ال�سيابية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة متاجر �أق�سام العقاد
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١١٢٨٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٠م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  ٤٥٠ :ر.ب ١١٤ :
هاتف رقم٩٩١١٦٠٨٦ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الرمال ال�سوداء للم�شاريع ال�شاملة �ش�.ش.و
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرمال ال�سوداء
للم�شاريع ال�شاملة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٧٣٨٩وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٦م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - ٣٧٠٩ :مبنى رقم١٠٤٣ :
�ص.ب ٣٣٨ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم ٢٤١١٦٩٣٦ :فاك�س رقم٢٤١١٧١٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القرم للفرو�سية �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القرم للفرو�سية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٨٣١٩٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٢/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�شعل بن حمد بن علي حممد كانو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كانو للآليات �ش.م.م
يعلن م�شعل بن حمد بن علي حممد كانو أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كانو للآليات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٠١٥٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٧/٧م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم٩٩٥٩٨٦٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن علوي بن حفيظ باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زين العطا�س و�شريكه الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلــن حممد بن علوي بن حفيظ باعمر �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة زين العطا�س و�شريكه
الدولية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ,1346392وفقا
التفــاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2022/4/7م ,وللم�صفـي وحـ ــده ح ــق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـي ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي فـي كافـ ــة الأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة على العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم98016926 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شبح للبيتزا والفطائر �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�شبح للبيتزا
والفطائر �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٠٢٣٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن يو�سف بن عبداللـه الفار�سي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفته امل�صف ــي ل�شركـ ــة عبداللـه بن يو�سف بن
عبداللـه الفار�سي و�شريكه  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم
 ،٣١٥٥٠٧٢عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الفج �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ب�ساتني الفج �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٨٧٦٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سوكديف �سينغ دهنجال
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دهنجال العاملية �ش.م.م
يعلـن �سوكديف �سينغ دهنجال ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة دهنجال العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٠٣٤٠ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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الأزهر بن من�صور بن حممد العزري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان ال�شرق �ش.م.م
يعلـن الأزهر بن من�صور بن حممد العزري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فر�سان ال�شرق �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٧٠٦٦٨٨٠ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان �آ�سيا �ش.م.م
يعلـن الأزهر بن من�صور بن حممد العزري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فر�سان �آ�سيا �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٧٠٦٢٢١٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن را�شد بن عبداللـه العزري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العزري والبلو�شي للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن را�شد بن عبداللـه العزري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العزري والبلو�شي
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٥٦١٩٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن �سامل بن �شيخان العزري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الطيبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سليمان بن �سامل بن �شيخان العزري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ربوع الطيبي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١١٨٨٤١عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمدة لبيع احلديد واخلردة  -ت�ضامنية
يعلـن �سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة العمدة لبيع احلديد
واخلردة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٦٨٢٧٢عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن حممد بن را�شد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صافـي احلديد للتجارة  -تو�صية
يعلـن نا�صر بن حممد بن را�شد الغيثي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �صافـي احلديد للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٧١٧١٢عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن جا�سم بن علي اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية خلدمات امل�صانع والك�سارات �ش.م.م
يعلـن علي بن جا�سم بن علي اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العاملية خلدمات امل�صانع
والك�سارات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،١٢٩٤٧١٣عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سيف بن �سعيد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز الوطني التجاري �ش.م.م
يعلـن حمد بن �سيف بن �سعيد ال�سيابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املركز الوطني التجاري
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٠٨٤٤٦ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن عي�سى بن حميد الغامني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد �إزكي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن عي�سى بن حميد الغامني ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة احتاد �إزكي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٧٦١٧١عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن جمعة بن خدمي املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع الأثاث العربي �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن جمعة بن خدمي املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�صنع الأثاث العربي
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،٨٠٤٣٤١٨عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
في�صل بن �سعيد بن علي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع التجان�س الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن في�صل بن �سعيد بن علي الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع التجان�س الوطنية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،١٤٤٠٧٣٠عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ن�صر بن نا�صر بن حمود املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار الظاهرة املتكاملة �ش.م.م
يعلـن ن�صر بن نا�صر بن حمود املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إعمار الظاهرة املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،١١٨٧٥٤١عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سويد بن عو�ض بن حارث التوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع املعرى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سويد بن عو�ض بن حارث التوبي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ينابيع املعرى للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،٥١٣٢٧٥٤عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
املعت�صم بن حمود بن �سامل التوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطول زكيت للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن املعت�صم بن حمود بن �سامل التوبي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أ�سطول زكيت للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٥٠٧٦٠عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
معاذ بن �سعيد بن عبداللـه الزعابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية اجلديدة للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن معاذ بن �سعيد بن عبداللـه الزعابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة التقنية اجلديدة
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،١٢٣٧٣١٠عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن حمد بن �سيف الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الرمي لل�شحن واخلدمات اللوج�ستية  -تو�صية
يعلـن خالد بن حمد بن �سيف الكلباين ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الرمي لل�شحن واخلدمات
اللوج�ستية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١١٣٤٢٧عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املحطات العاملية احلديثة للتجارة العامة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلـن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املحطات العاملية احلديثة
للتجارة العامة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٣٥٨٣٥٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يعقوب بن حميد بن �سيف املحذوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التنني املا�سي �ش.م.م
يعلـن يعقوب بن حميد بن �سيف املحذوري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة التنني املا�سي �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٩٥٧٧ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
قي�س بن عبداللـه بن �سعيد الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه الأن�صاري وولده  -ت�ضامنية
يعلـن قي�س بن عبداللـه بن �سعيد الأن�صاري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة عبداللـه بن �سعيد بن
عبداللـه الأن�صاري وولده  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم
 ،٣١٥٢١٦٢عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن �سليمان بن عبداللـه الريامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�صال �إزكي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن يو�سف بن �سليمان بن عبداللـه الريامي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة و�صال �إزكي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ،١٠٧٤٠٤٣
عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن م�سعود املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدار املميزة لال�ستثمار وت�أجري العقار  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن م�سعود املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الدار املميزة لال�ستثمار
وت�أجري العقار  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٠٣٢٩٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن زاهر العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمم اجلبال املتحدة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حممد بن زاهر العربي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة قمم اجلبال املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٩٢٠٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سمري بن خمي�س بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا �إزكي للتجارة املتميزة �ش.م.م
يعلـن �سمري بن خمي�س بن �إبراهيم البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سرايا �إزكي للتجارة
املتميزة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٦١٩٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن خمي�س بن علي ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف البطحاء املتكاملة �ش.م.م
يعلـن �سيف بن خمي�س بن علي ال�سعدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أرياف البطحاء املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٥٦٣٤ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حميد بن علي بن حميد القليعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو حمدان القليعي وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن حميد بن علي بن حميد القليعي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أبو حمدان القليعي وولده
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ،٣١٩٣٣٦٥
عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن ها�شل بن حممد املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ها�شل و�أحمد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن ها�شل بن حممد املالكي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ها�شل و�أحمد للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٧٣٣٦١عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمفوظ بن خمي�س بن �سامل املخمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمي الطريف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمفوظ بن خمي�س بن �سامل املخمري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة رمي الطريف
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٤٤٩٥١عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أنور بن خلفان بن �سليمان احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلارطة للم�شاريع �ش.م.م
يعلـن �أنور بن خلفان بن �سليمان احل�ضرمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة اخلارطة للم�شاريع
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٢٢١٧٢عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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زاهر بن حمود بن علي املعني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة م�سقط لال�ستثمار العقاري �ش.م.م
يعلـن زاهر بن حمود بن علي املعني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة واحة م�سقط لال�ستثمار
العقاري �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٨٣١٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممود بن �سامل بن حمد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجد اخلالد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممود بن �سامل بن حمد احل�سني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املجد اخلالد للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٩٦٨٢٩ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن زاهر العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سفاة العربيني للتجارة واخلدمات  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حممد بن زاهر العربي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�سفاة العربيني للتجارة
واخلدمات  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٨٩١٧ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار العاملية للمقاوالت والبناء �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة �صحار العاملية للمقاوالت والبناء �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٧٧٩٤٧٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

-271-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1438

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�شد اخلمي�سي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
را�شد اخلمي�سي و�أوالده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٥٠٩٤٢٣٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سندم للهند�سة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�سندم للهند�سة
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٢٧٤٩ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن عبداللـه بن �سليم الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد عبداللـه الها�شمي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن عبداللـه بن �سليم الها�شمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أحمد عبداللـه
الها�شمي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٣٧٧٦٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي بن �سعيد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف اخلابورة املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن �سعيد ال�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شارف اخلابورة املميزة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٣٨٦٨ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدولية ملعاجلة املياه �ش.م.م
يعلـن مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الدولية ملعاجلة املياه �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٦٤٩٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن ح�سني بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرادن للتعمري �ش.م.م
يعلـن علي بن ح�سني بن علي العجمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الرادن للتعمري �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٨٠٨٥ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سني بن علي بن مبارك املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع درعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سني بن علي بن مبارك املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ربوع درعة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٩٤١٩ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بدر بن دروي�ش بن نا�صر ال�صبحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق البدر املميزة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن بدر بن دروي�ش بن نا�صر ال�صبحي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �آفاق البدر املميزة
للمقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٢٧١٦ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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هزاع بن �سعيد بن خمي�س البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوقيت الأخ�ضر للتجارة �ش.م.م
يعلـن هزاع بن �سعيد بن خمي�س البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة التوقيت الأخ�ضر للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤٢٠٠١ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سويح املميزة للتجارة  -تو�صية
يعلـن عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع ال�سويح املميزة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦١٥١٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
وليد بن �صالح بن علي امل�سلمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة امل�سلمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن وليد بن �صالح بن علي امل�سلمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جمموعة امل�سلمي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٤٩٩٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن خلف بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الغيز للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن علي بن خلف بن حممد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة واحة الغيز للمقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٢٥٥٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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في�صل بن علي بن �صالح
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة في�صل بن علي بن �صالح و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلـن في�صل بن علي بن �صالح ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة في�صل بن علي بن �صالح و�شريكه
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٧١٣٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن حماد بن �سامل الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبناء حماد الرا�شدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حامد بن �سامل الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبناء حماد الرا�شدي
للتجارة للتجارة واملقاوالت -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٦٤١١٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عا�صم بن طار�ش بن ح�سني البحراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عا�صم وح�سن �أبناء طار�ش بن ح�سني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عا�صم بن طار�ش بن ح�سني البحراين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عا�صم وح�سن �أبناء
طار�ش بن ح�سني للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣١٥٠٥٤٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع ال�صحراء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عا�صم بن طار�ش بن ح�سني البحراين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ينابيع ال�صحراء
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٣١٥٨٠٦٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن جابر بن عمر الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد الزدجايل احلديثة للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن جابر بن عمر الزدجايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حممد الزدجايل احلديثة
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨٣١٥٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن �سامل الدويكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف للت�أمني �ش.م.م
يعلـن حممد بن عبداللـه بن �سامل الدويكي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املحرتف للت�أمني �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٠٤٩٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن مبارك بن �سيف احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ال�شر�س املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن مبارك بن �سيف احل�ضرمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة معامل ال�شر�س املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٩٨٤٢٤عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن فرج بن نا�صر الغ�ساين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سارات اجلنوب املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن فرج بن نا�صر الغ�ساين ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�سارات اجلنوب املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٩٦٣٢١عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
طاهرة بنت عبدالرحيم بن ح�سني فيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع اخلو�ض املتحدة �ش.م.م
تعلـن طاهرة بنت عبدالرحيم بن ح�سني فيلي ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شركـ ــة ربوع اخلو�ض
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٣٦١٣٣عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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