
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٤٣(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                          وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب
قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــم 2022/87      �ســـادر فــــي 2022/5/9 باإ�ســــدار الئحـــــة تنظيــــم 

الفرق املو�سيقية الغنائية واال�ستعرا�سية.
قــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2022/88      �ســـــادر فـــــي 2022/5/9 بتعديــــل بعــــــ�ض اأحكـــــام 

اللئحة التنظيمية للإن�ساد.
قــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2022/89     �ســـــادر فـــــي 2022/5/9 باإ�ســـــدار الئحــة تنظيـــم 

فرق الفنون ال�سعبية. 
                                                          ديــوان البــالط ال�سلطانــي

بيــع  ثمــــن  بتحــديـــد   2022/5/١9 فــــي  �ســادر    2022/5 رقــــــــم  ديوانـــــــي  قــــــــــــرار 
اجلبال  اإلى  املو�سمية  اجلبال  من  كتــابي"ظفار 

الرملية" و"حممية راأ�ض ال�سجر الطبيعية".
                                                 وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

اأحكــام  بعــ�ض  بتعديـــل  فــــي ١8/2022/5  �ســادر  رقــــــــم ١08/2022    وزاري  قــــــــــــرار 
الئحـة اإثبات وت�سجيل الـملك.
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قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 2022/١09   �ســـادر فــــي 2022/5/١8 بتعديــل بعــ�ض اأحكـــام 
اللئحـة التنفـيذية لنظــام متلــك العقـــارات فـي 

املجمعـات ال�سياحيـة املتكاملــة.
                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم 2022/٤28   �ســـادر فــــي 2022/5/26 ب�سـاأن نظـام عمـل جلنـة 

التظلمـات واالإجـراءات املتبعـة اأمامهـا.
                             هيئـة تنظيـم الت�سـالت

قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2022/89   �ســـادر فــــي 2022/5/22 باإ�سدار الئحــة تنظيـم 
املوقــــع  وحتديــــد  التتبع  اأنظمــة  خدمة  تقدمي 

اجلغرافـي.
قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2022/90   �ســـادر فــــي 2022/5/22 بتعديـــل بعــ�ض اأحكـــام 
الرتخي�ض من الفئة االأولى لل�سركــــة العمانيــــة 
للت�ســاالت )�ض.م.ع.ع( لتقديـم خدمـات االت�ساالت 

العامة الثابتة االأ�سا�سية.
قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2022/9١   �ســــادر فــــي 2022/5/22 بتعديــل بعـــ�ض اأحكــام 
الرتخي�ض  من الفئة االأولى لل�سركـة العمانيـة 
القطريـة للت�سـاالت )�ض.م.ع.ع( الإن�ســاء وت�سغيــل 

نظــام خدمــات ات�ســاالت عامــة ثابتــة.
قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2022/92   �ســــادر فــــي 2022/5/22 بتعديــل بعـــ�ض اأحكـام 
الرتخي�ض من الفئــة االأولـــى ل�سركـــــة اأوا�ســــر 
عمــان و�سركاوؤهــــم )�ض.م.ع.م( الإن�سـاء وت�سغيـل 

نظـام خدمـات ات�سـاالت عامـة ثابتـة.
قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2022/9٣   �ســــادر فــــي 2022/5/2٣ باإ�سدار الئحة تنظيم 

تقدمي خدمات اإنرتنت االأ�سياء. 



                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
اإعلن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل منــاذج �سناعـــية.

اإعلن ب�ساأن طلبات براءات االخرتاع املقبولة.
االإعلنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العلمــات التجاريـــة.
اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بانتقال ملكيتها.

ا�ستــــدراك.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقـــاوالت املدنيـــة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابريـــز البلـــة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مابل للعطور - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  رمال اليحر للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيثم عبداللـه �سالــم املعمــري للتجــارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفرقدان الرائدة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الطريف احلديثة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبــراج حـــي ال�سعــــد الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقـــر الدوليـــة املتكاملة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر وحمدان للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحـــراء الداخليــة للأعمـــال �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املــــوج االأزرق لل�سياحــة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ســــياء املتحـــدة �ض.�ض.و.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروافد العربية الع�سرية للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنهار العربية للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن حمدان بن اأحمد الظفري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط املغدر للتجــارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق العاملية لل�سحن �ض.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البريق املميز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
البلو�سي  �سليمان  بن  جمعة  بن  عدنان  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

و�سريكـــه للتجـــارة واملقــــاوالت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سطوع اجلبل االأخ�سر للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحلان ال�سرق للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم �سلكوت للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبــو حمـــزة العمــري للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سارة االأجيال للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديجــور املتحــدة للتجـــارة - تو�سيـــة.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر واأحمد العامري للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الوا�سل احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمـــال البحـــر الرائـــدة للتجارة �ض.�ض.و.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور �سمال ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخزن الطبي للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأقطار الهند�سية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سي اإن اإي تران�ستوري للهند�سة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سي اإن اأ العاملية - عمان �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني النعمى احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سويحرة الرائــدة للتجــارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عدنان بن �سعيد بن جمعان قطميم املرهون 

للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد الفار�سي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه حممد التوبي واإخوانه للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمر املتحرك للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل التميز للم�ساريع احلديثة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اليحمدي احلديثة للتجارة - تو�سية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حجر االأردواز املتكاملة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاج للأع�ساب الطبيعية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل عندام الذهبية - ت�سامنية. 

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املريبي الزاهرة للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكندل للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درب العطاء للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن بدية ال�ساملة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ندمي روي للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج عمان للنفط والغاز واملياه �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلنوب ال�سياحية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرع العربي املثايل �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة التنظيف اللمع �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوحدة العربية املتحدة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينكت للم�ساريع احلديثة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة االأ�سرة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدائن جمان للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو املهند املطاعني للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة الهجاري �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ساور املغ�سر للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل اجلميل �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرافئ فن�ض �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي مق�سن املميزة للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كهف فن�ض �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث فن�ض للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي فن�ض �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق فن�ض �ض.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع فن�ض �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب م�سقط الفريد �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املدن ال�ساملة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن الواحة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل العا�سمة للخدمات �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن العايل الرائد �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الثابتي ال�ساملة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر الطريف املميز للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وادي حلفني الوطنية - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول للمقاوالت واخلدمات �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط ال�سروق املتحدة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناء م�سقط للم�ساريع العاملية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غامن ال�سي�ساين و�سريكته للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة العاملية للتنمية واال�ستثمار - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدار للتجارة واخلدمات �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمناء النه�سة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور الهند�سية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمل�ض الكون للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري الزمائم احلديثة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق ودام ال�ساملة للمقاوالت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق املحافظة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج حموت الدولية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض احلبي للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثري جزماء الوطنية للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار فن�ض العاملية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم فن�ض �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال املدينة اجلديدة للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة �سركات م�سطفى وحمد للتجارة 
واملقاوالت �ض.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البندر للهند�سة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع برزة الظاهرة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملعان العربية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طلئع البدر الربونزية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى الداخلية للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريحان االأحمر �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية االإنرتنت �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع الباطنة العاملية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو غ�سان اجلعفري للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواعــد فنــ�ض �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلع ب�سيا للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأرياف �سداب احلديثة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلزانة احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن خمي�ض الهندا�سي و�سريكته للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمارة املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الن�سيم املميز للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة اجلعفري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخللية البديعة للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املباهلة العاملية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبدالرحمن ال�ساعدي للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغر�سوب ل�سناعة املقطورات �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفوز العظيم للتجارة واخلدمات �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل للحلول الهند�سية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة ال�سرقية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال االأندل�ض للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواعدنا �ض.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة الغربة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع غرب النجد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
للتجارة  اجلحافـي  ظافر  بن  حمود  اأبناء  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت االبتكار الذهبي - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الكتب العلمية واالأدبية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مين للفنادق �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زالل اأدم للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علوي طاهر عيديد و�سركاه - تو�سية.

و�سريكه  حاردان  حماد  �سامل  بن  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزاق احلبي للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار حللول التموين �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طليع احلايل الذهبية للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العو�سي املتحدة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح بدية احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدائع اإزكي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ربيع ب�سياء للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممود بن را�سد بن �سامل ال�سبلي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
 اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماآثر جزماء الوطنية للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اأطل�ض �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة االأحقاف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبائك املثلث الذهبي للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارزات ال�سمالية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وعد ال�سيزاوي للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل الكامل والوافـي ال�ساملة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون العوينات العاملية �ض.م.م. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طنني ال�سرقية للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ بيت ال�ساحل للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق اخلابورة املا�سي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل حيل الرق للتجارة - ت�سامنية. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنتوت للخدمات الفنية �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليا�سمني الدولية �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغامرات لل�سياحة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفقة ال�سرقية للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سار الأنظمة التكييف �ض.م.م. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوؤرة للتجهيزات - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سويداء املاء الذهبية - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار العفية املتكاملة للمقاوالت �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب فن�ض �ض.م.م. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن فن�ض �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل فن�ض �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكويلي للتجارة املتميزة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإثراء املتحدة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جبال �سداب احلديثة - تو�سية. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفكار االأ�سيلة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القيمة املتكاملة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اليزن العلوي للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو املزن العلوي للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرامي العيجة للتجارة - تو�سية. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطي �ساحل العيجة للتجارة - تو�سية.
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما جمريا �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطلل اجلمرية �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطلل اخلوير للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو تهاين البلو�سي �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد وفايزة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة ريام للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االنبهار الوطنية - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سور العظيم الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سندباد للخدمات العاملية - تو�سية. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض االأحلم احلديثة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميد بن را�سد بن �سامل احلامدي و�سركاه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سا احلديثة للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �ساي للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوط روي الذهبية �ض.�ض.و. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كرامات عربي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد الكمزاري وعي�سى ال�سحي للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري وولده 

للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني القرين التجارية - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم الفوار �ض.م.م. 
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول وادي عندام للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة ال�سناء للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر الربميي املتكاملة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة ال�سحية �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علي وان للتجارة �ض.م.م. 

رقم 
ال�سفحة

رقم 
ال�سفحة
2٤٤
2٤٤
2٤٤
2٤٤
2٤5
2٤5
2٤5
2٤5
2٤6
2٤6

2٤6
2٤6
2٤7
2٤7
2٤7
2٤7
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2٤8
2٤8
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2٤9
2٤9
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وزارة الثقافة والريا�شة وال�شباب

قـرار وزاري

رقم 2022/87

باإ�شدار الئحة تنظيم الفرق املو�شيقية الغنائية واال�شتعرا�شية

وال�شباب  والريا�شة  الثقافة  وزارة  باإن�شاء   2020/87 رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  اإلى  ا�شتنادا 

وتــحديـــد اخت�شا�شاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل بالئحة تنظيم الفرق املو�شيقية الغنائية واال�شتعرا�شية، املرفقة.

املــادة الثانيــــة 

مدة  خالل  الأحكامها  وفقا  اأو�شاعهم  توفيق  املرفقة  الالئحة  باأحكام  املخاطبني  على 

اأق�شاها )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

املــادة الثالثــــة 

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

املــادة الرابعــة 

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

�شـدر فـي : 10/8/ 1443هـ

املـوافــــق : ٩ / ٥ /2022م
ذي يــزن بــن هيثـم اآل �شعيــد
وزير الثقافة والريا�شة وال�شباب
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الئحة تنظيم الفرق املو�شيقية الغنائية واال�شتعرا�شية

الف�شل االأول

تعاريف واأحكام عامة
املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ض �شياق الن�ض معنى اآخر:

الــوزارة:
وزارة الثقافة والريا�شة وال�شباب.

الوزيــر: 
وزير الثقافة والريا�شة وال�شباب.

املديريـة: 
املديرية العامة للفنون فـي الوزارة.

الدائــرة: 
دائرة املو�شيقى والفنون ال�شعبية فـي املديرية.

اللجنـة: 
جلنة التقييم الفني لرتاخي�ض الفرق املو�شيقية الغنائية واال�شتعرا�شية.

الفرقــة: 
جمموعة من االأفراد املمار�شني لفنون العزف والغناء  اأو اال�شتعرا�ض. 

الفرقة املو�شيقية الغنائية:
املختلفة  املو�شيقية  االآالت  على  للعزف  واملمار�شني  املوهوبني  االأفراد  من  جمموعة 

والغناء، وجتمعهم اأهداف فنية م�شرتكة تعمل وفقا الأحكام هذه الالئحة.
الفرقة اال�شتعرا�شيـة: 

جمموعة من االأفراد املوهوبني والراغبني فـي ممار�شة االأداء احلركي اال�شتعرا�شي، 
وجتمعهم اأهداف فنية م�شرتكة تعمل وفقا الأحكام هذه الالئحة.

اال�شتعـرا�ض: 
م�شرحية  احتفالية  ا�شتعرا�شية  حالة  على  يقوم  جماعي  اأو  منفرد  حركي  اأدائي  فن 

ي�شتخدم فـي اأدائه �شتى الفنون ال�شمعية والب�شرية )كالباليه والرق�شات ال�شعبية(. 
الرئيــ�ض: 

رئي�ض الفرقة.
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املــادة ) 2 (

ين�شاأ فـي الوزارة �شجل لقيد كافة الفرق التي يتم  الرتخي�ض باإن�شائها.

املــادة ) 3 (

مقر  زيارة  املخت�شني  الوزارة  وملوظفـي  الوزارة،  وتوجيه  ورقابة  الإ�شراف  الفرقة  تخ�شع 

الفرقة وتقييم اأعمالها وح�شور فعالياتها واأن�شطتها.

الف�شـل الثانـي

 االأهــداف

املــادة ) 4 (

حتدد اأهداف الفرقة فـي االآتي:

اأ - العمل على خلق بيئة فنية جيدة ت�شتوعب الطاقات الفنية لهواة الفن املو�شيقي 

اال�شتعرا�شات  اأو  ال�شرقي،  الرق�ض  عدا  فيما  جماالته،  مبختلف  واال�شتعرا�شي 

املخالفة للنظام العام اأو االآداب العامة اأو القيم احلميدة.

ب - اإقامة وتنظيم احلفالت املو�شيقية الغنائية واال�شتعرا�شية املختلفة والتي تتنا�شب 

مع القيم االأخالقية للمجتمع العماين.

ج - اكت�شاف املواهب وتاأهيلهم فنيا.

د - تنمية الوعي الثقافـي بالفنون املو�شيقية واال�شتعرا�شية واالرتقاء بالذوق الفني 

واجلمايل بني اأفراد املجتمع.

هـ - تبادل اخلربات مع الفرق االأخرى والرواد واملهتمني بالفنون املو�شيقية الغنائية 

واال�شتعرا�شية داخل وخارج �شلطنة عمان.

و - اال�شرتاك فـي املهرجانات والفعاليات واملنا�شبات العامة واخلا�شة.

ز - ا�شتثمار وقت فراغ ال�شباب مبا يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع.
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الف�شل الثالث

ت�شكيل اللجنة واخت�شا�شاتها

املــادة ) ٥ (

فـي  املديرية، وت�شم  وبرئا�شة مدير عام  الوزير  بقرار من  ت�شكل  الوزارة جلنة  فـي  تن�شاأ 

ع�شويتها مدير الدائرة وع�شوين على االأقل من ذوي اخلربة واملعرفة بالفنون املو�شيقية 

الغنائية واال�شتعرا�شية، على اأن يكون رئي�ض ق�شم املو�شيقى ع�شوا ومقررا للجنة.

املــادة ) ٦ (

تخت�ض اللجنة باالآتي: 

اأ - تقييم طلبات الرتخي�ض فنيا والتو�شية مبنح الرتخي�ض.

ب - و�شع معايري تقييم الفرق من الناحية الفنية.

ج - تقييم و�شع الفرق املو�شيقية الغنائية واال�شتعرا�شية القائمة وت�شنيفها.

الفـــرق املو�شيقيـــــة الغنائيــــــة  د - رفـــع التو�شيــــــات واملقرتحـــــات لتطويـــــــر م�شيـــــرة 

واال�شتعرا�شيـــة.

هـ - رفع تقرير �شنوي عن �شري اأعمال اللجنة.

و - اأي مهام اأخرى تكلف بها من الوزير ذات �شلة باخت�شا�شات اللجنة.

الف�شل الرابع

الرتخيــ�ض

املــادة ) 7 (

على  احل�شول  بعد  اإال  واال�شتعرا�شية  الغنائية  املو�شيقية  الفرق  ن�شاط  مزاولة  يحظر 

الرتخي�ض وفقا الأحكام هذه الالئحة.
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املــادة ) 8 (

ي�شرتط ملنح الرتخي�ض االآتي:
اأ - اأن يكون للفرقة ا�شم وا�شح ، غري م�شلل وال خمالف للنظام العام اأو االآداب العامة، 
واأال يكون ا�شما ملحافظة اأو لوالية اأو ملكان، اأو ل�شخ�ض معني اأو لقبيلة اأو لفرقة 

قائمة، اأو ا�شما يدل على اأي متييز عن�شري اأو طائفـي اأو قبلي.
ب - اأال يقل عدد اأع�شاء الفرقة املو�شيقية الغنائية عن )3( ثالثة اأ�شخا�ض، واأال يقل 

عدد اأع�شاء الفرقة اال�شتعرا�شية عن )10( ع�شرة اأ�شخا�ض.
ج - اأن يكـون للفرقة مقر ثابت فـي موقع مالئم ي�شهل الو�شول اإليه، وال يخل ب�شكينة 

القاطنني بجوار املقر.
د - اأن ي�شتمل مقر الفرقة كحد اأدنى على االآتي:

1 - �شالــة لتدريبات الفرقة تت�شع لعدد اأع�شائها، وتزود بعازل �شوت اإذا تطلب 
االأمر ذلك.

2 - غرفة خم�ش�شة لالأعمال االإدارية والفنية.
3 - اإ�شاءة جيدة وتهوية منا�شبة.

4 - توفري و�شائل االأمن وال�شالمة.
5 - خمزن الآالت واك�ش�شوارات واأجهزة الفرقة.

6 - مرافق خدمية و�شحية.   

املــادة ) ٩ (

به  مرفقا  الغر�ض،  لهذا  املعد  النموذج  على  املديرية  اإلى  الرتخي�ض  طلب  تقدمي  يجب 
امل�شتندات االآتية:

اأ - �شورة �شخ�شية لكل منت�شب للفرقة.
ب - ال�شهادات العلمية واخلربات الفنية لكل منت�شب، اإن وجدت.
ج - �شورة من البطاقة ال�شخ�شية، اأو جواز ال�شفر لكل منت�شب.

د - ك�شف باأ�شماء اأع�شاء الفرقة، وتوقيع كل منهم. 
هـ - اال�شم املقرتح للفرقة.

و - بيان مقر الفرقة مقرونا مبا يفيد من م�شتندات ثبوتية للمقر.
ز - ن�شخة من النظام االأ�شا�شي للفرقة.

ح - اأي بيانات اأو م�شتندات اأخرى تطلبها املديرية.
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املــادة ) 10 (

تتولى املديرية درا�شة طلب الرتخي�ض واإحالته اإلى اللجنة الإجراء التقييم الفني، واإ�شدار 

تو�شيتها خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإحالة الطلب اإليها.
وعلى املديرية البت فـي تو�شية اللجنة باملوافقة اأو الرف�ض خالل )15( خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ اإحالة التو�شية اإليها. 
وفـي حالة املوافقة ي�شدر الرتخي�ض وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض، وفـي حالة الرف�ض، 

يجب اأن يكون القرار م�شببا.

املــادة ) 11 (

ي�شري الرتخي�ض ملدة )2( �شنتني، قابلة للتجديد ملدد مماثلة، ويجب على الفرقة تقدمي  
طلب جتديد الرتخي�ض قبل )30( ثالثني يوما على االأقل من تاريخ انتهائه على اأن يرفق 
بطلب التجديد ك�شف باأ�شماء رئي�ض واأع�شاء الفرقة مع �شور من بطاقاتهم ال�شخ�شية 

وك�شف احل�شاب امل�شرفـي للفرقة.

املــادة ) 12 (

يلغى ترخي�ض الفرقة فـي حال عدم جتديده خالل مدة )3( ثالثة اأ�شهر من تاريخ انتهائه.

املــادة ) 13 (

ومبوافقة  الرئي�ض  يقدمه  طلب  على  بناء  ن�شاطها  ووقف  الفرقة  ترخي�ض  اإلغاء  يجوز 

اأغلبية اأع�شاء الفرقة اإلى املديرية، وتتولى املديرية درا�شة الطلب والبت فيه خالل )30( 

ثالثني يوما من تاريخ تقدميه.

املــادة ) 14 (

فـي حال حل الفرقة اأو اإلغائها، توؤول اإلى الوزارة كافة موجودات وممتلكات الفرقة التي 

�شبق منحها من الوزارة، اأو من اأي جهة حكومية اأخرى، وفيما عدا ذلك يتم الت�شرف فيها 

وفقا ملا ت�شمنه النظام االأ�شا�شي للفرقة.
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املــادة ) 1٥ (

بعد  اإال  جديد  ترخي�ض  على  للح�شول  بطلب  التقدم  ترخي�شها  امللغى  للفرقة  يجوز  ال 
اأ�شهر من تاريخ االإلغاء، وفـي حالة تكرار اأي خمالفة بعد احل�شول على  مرور )6( �شتة 
الرتخي�ض اجلديد توؤدي اإلى اإلغاء الرتخي�ض، ال يحق للفرقة التقدم بطلب ترخي�ض اآخر 

خالل مدة )2( �شنتني من تاريخ اإلغاء الرتخي�ض.

املــادة ) 1٦ (

يلغى ترخي�ض الفرقة فـي حالة ممار�شة اأي عمل من االأعمال املن�شو�ض عليها فـي املادة )28( 
خالل  وذلك  اجلزاء،  قرار  من  الوزير  لدى  التظلم  للرئي�ض  ويجوز  الالئحة،  هذه  من 
اإلغاء القرار  اأو  اإخطاره، ويجوز للوزير رف�ض التظلم  )15( خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
من  يوما  ثالثني   )30( خالل  املتظلم  مب�شلحة  ي�شر  ال  مبا  تعديله  اأو  باجلزاء  ال�شادر 

تاريخ تقدميه. 
الف�شل اخلام�ض 

ع�شوية الفرقة والتزاماتها

املــادة ) 17 (

ي�شرتط فـي ع�شو الفرقة االآتي: 
اأ - اأن يكون عماين اجلن�شية، اأو مقيما فـي �شلطنة عمان.

ب - اأال تقل �شنه عن )18( ثماين ع�شرة �شنة، ويجوز قبول من تقل �شنه عن ذلك، اإذا 
توفرت لديه املوهبة الفنية، �شريطة موافقة ويل اأمره. 

ج - اأن يكون مـوهــوبــا فـي العــزف على اإحــدى االآالت املو�شيقيـــــة اأو الغنـــاء، اأو االأداء 
احلركي اال�شتعرا�شي.

املــادة ) 18 (

تلتزم الفرقة باالآتي:
املوهوبني واال�شتعانة مبن تراه من ممار�شني  اأ - تفعيل دور االأع�شاء والبحث عن 
جمال  تطوير  فـي  ي�شاهم  مبا  واال�شتعرا�شية  الغنائية  املو�شيقية  الفنون  ورواد 

عملها، ومبا ال يتعار�ض مع اأحكام هذه الالئحة.

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1443(

ب - اإ�شدار بطاقة ع�شوية لكل ع�شو.
فـي  املرخ�شة  امل�شارف  اأحد  فـي  الفرقة  با�شم  فقط  واحد  م�شرفـي  ح�شاب  فتح   - ج 

�شلطنة عمان وفقا للقوانني املعمول بها مع اإخطار الوزارة ببيانات احل�شاب.
د - اإخطار املديرية باإيرادات وم�شروفات الفرقة ال�شنوية نهاية كل �شنة تاأ�شي�شية.

هـ - و�شع اخلطط والربامج التي متكنها من تقدمي عرو�شها ب�شفة م�شتمرة.
الراقية  الفنية  القيمة  ذات  واال�شتعرا�شية  الغنائية  املو�شيقية  االأعمال  تقدمي   - و 
واالبتعاد عن كل ما من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى االبتذال �شواء فـي الكلمة اأو االأداء، مع 

عدم خمالفة النظام العام اأو االآداب العامة اأو القيم احلميدة.  
ز - اعتماد زي موحد الأع�شاء الفرقة يتنا�شب مع القيم واالأخالق العمانية والعربية 

واالإ�شالمية، ومبا يخدم االأعمال الفنية للفرقة.
م�شتند  واأي  االأ�شا�شي،  نظامها  من  ون�شخة  الفرقة  بتاأ�شي�ض  ال�شادر  الرتخي�ض  اإبراز   - ح 

يخ�ض الفرقة فـي حال طلبه من قبل املوظفني امل�شوؤولني فـي الوزارة.

املــادة ) 1٩ (
يلتزم ع�شو الفرقة باالآتي:

اأ - حمل بطاقة الع�شوية واإبرازها كلما طلب منه ذلك.
ب - العمل على حتقيق اأهداف الفرقة وامل�شاركة فـي التدريبات واالأعمال الفنية التي 

تقدمها.
ج - احلفاظ على مكت�شبات الفرقة املادية والفنية وجتنب كل ما يخالف م�شلحتها.

املــادة ) 20 (

يجوز للفرقة اال�شتعانة بع�شو من فرقة اأخرى ب�شفة موؤقتة بغر�ض اال�شرتاك فـي عمل 
فني معني على اأن يتم ذلك مبوافقة الفرقة املنت�شب لها ذلك الع�شو، وفـي حال ثبوت قيام 
الفرقة باال�شتعانة فـي تاأدية عرو�شها الفنية باأ�شخا�ض لهم ع�شوية فـي فرق اأخرى بدون 
موافقة فرقهم، يحق لتلك الفرق تقدمي طلب للوزارة التخاذ االإجراءات الالزمة مل�شاءلة 
الفرقة املخالفة لن�ض هذه املادة وتطبيق اأحد اجلزاءات املن�شو�ض عليها فـي املادة )36( 

من هذه الالئحة.
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املــادة ) 21 (

كتابة  بذلك  الرئي�ض  اأن يخطر  الفرقة على  اإنهاء ع�شويته من  اأن يطلب  للع�شو  يجوز 

مبينا فيه االأ�شباب، وعلى الرئي�ض البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما 

من تاريخ تقدميه، واإخطار املديرية بذلك.

املــادة ) 22 (

يجب على الفرقة اإخطار املديرية فـي حالة تغيري اأي من البيانات التي �شدر على اأ�شا�شها 

اأو  الفني  الن�شاط  اأي تعديل فـي  اأو  اأو مقرها  ا�شمها  بتاأ�شي�ض الفرقة كتغيري  التـرخي�ض 

اأو تغيري احل�شاب  اأع�شاء جدد،  اإحلاق  اأو  اأحد االأع�شاء  اإلغاء ع�شوية  اأو  االإداري للفرقة 

امل�شرفـي، وذلك خالل )15( خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اإجراء ذلك التغيري.

املــادة ) 23 (

الوزارة  خماطبة  تتم  اأن  على  اأخرى  فرقة  مع  االندماج  فـي  رغبتها  اإبداء  للفرقة  يجوز 

وا�شرتاطات  وا�شتيفاء متطلبات  االندماج  االأخرى على  الفرقة  اإرفاق موافقة  بذلك مع 

الرتخي�ض املن�شو�ض عليها فـي الف�شل الرابع من هذه الالئحة.

املــادة ) 24 (

يجوز الأع�شاء الفرقة طلب تنحي الرئي�ض، وذلك مبوجب طلب مقدم للمديرية بتوقيع 

هذا  فـي  النظر  املديرية  وعلى  االأ�شباب،  على  م�شتمال  االأقل،  على  الفرقة  اأع�شاء  ن�شف 

الطلب والبت فيه فـي مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب. 

املــادة ) 2٥ (

التي  االأن�شطة والفعاليات  اأن ترفع للوزارة تقريرا �شنويا مو�شحا به  الفرقة  يجب على 

قامت بها. 
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املــادة ) 2٦ (

يحظر على الفرقة القيام باالأعمال االآتية اإال بعد موافقة الوزارة:
اأ - اإقامــة اأي اأن�شطة ر�شمية اأو اال�شـــرتاك فيها داخل اأو خارج �شلطنة عمان. 

ب - اال�شتعانة مبتخ�ش�شني فنيني من خارج �شلطنة عمان.
ج - تغيري مقرها اأو تعديل ا�شمها.

د - مرا�شلة اأفــراد اأو جهــات اأو منظمــات داخل اأو خارج �شلطنــة عمــان للح�شول على 
الدعم املايل، اأو قبول هبات عينية اأو نقدية من اأي جهة كانت عمانية اأو اأجنبية.

املــادة ) 27 (
يحظر على اأع�شاء الفرقة االآتي:

اأ - االنت�شاب فـي فرقة اأخرى طوال فرتة ع�شويته فـي الفرقة.
ب - ا�شتــراك املوقــــع عليــه جــــزاء اإ�شقــــاط الع�شويــــة مــن الفرقــــة، فـــي فرقــة اأخـــرى 

اأو تاأ�شي�شه فرقة اإال بعد مرور )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار قرار اجلزاء.

املــادة ) 28 (
يحظر على الفرقة القيام باالأعمال االآتية حظرا تاما:

اأ - اال�شتغال باالأمور ال�شيا�شية اأو الدينية اأو تعمد االإ�شاءة الأي فئة من فئات املجتمع.
ب - االأداء الفني املخل باالآداب العامة �شواء كان لفظيا اأو حركيا.

ج - تقدمي عرو�شها فـي االأماكن غري امل�شموح بها، والتي حتددها اجلهات املخت�شة.
د - القيام بامل�شاركة فـي الفعاليات اخلليجية اأو االإقليمية اأو الدولية ممثلة دولة اأخرى 

غري �شلطنة عمان.
هـ - القيام باأي اأعمال خارج نطاق الرتخي�ض ال�شادر لها، اأو تتعار�ض مع اأحكام هذه 

الالئحة.

املــادة ) 2٩ (

يحظر توقيع عقوبة على ع�شو الفرقة اإال بعد اإبالغه كتابة مبا ن�شب اإليه و�شماع اأقواله 
والتحقيق معه.
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الف�شـــل ال�شــاد�ض
النظــام االإداري للفرقــة

املــادة ) 30 (
ت�شع الفرقة النظام االأ�شا�شي لها وفق النموذج املعد من الوزارة. 

املــادة ) 31 (

يتم اختيار الرئي�ض واأمني ال�شندوق من قبل االأع�شاء ملدة )2( �شنتني، وذلك خالل )30( 
ثالثني يوما من تاريخ اإ�شدار الرتخي�ض، ويجوز للوزارة اإر�شال مندوب حل�شور االجتماع، 

وعلى الفرقة موافاة املديرية بالنتائج واأي تغريات الحقة قد حتدث فـي رئا�شة الفرقة.

املــادة ) 32 (
ال يجوز الأع�شاء الفرقة من موظفـي الوزارة الرت�شح لرئا�شة الفرقة.

الف�شل ال�شابع

اخت�شا�شات الرئي�ض واأع�شاء الفرقة

املــادة ) 33 (
ي�شرتط فـي الرئي�ض االآتي:

اأ - اأن يكون عماين اجلن�شية.
ب - اأال يقل عمره عن )21( واحد وع�شرين عاما.

املــادة ) 34 (

يخت�ض الرئي�ض باالآتي:
اأ - و�شع اخلطط والربامج الفنية للفرقة، وتنفيذها.

ب - املوافقة على طلبات االلتحاق بالفرقة.
ج - البت فـي ا�شتقاالت اأع�شاء الفرقة.

د - تعيني العاملني فـي الفرقة.
هـ - قبول الهبات والتربعات من داخل اأو خارج �شلطنة عمان مبا ال يتعار�ض مع املادة 

رقم )26( من هذه الالئحة.
و - النظر فـي املخالفات التي تقع من اأع�شاء الفرقة والعاملني بها.

ز - اعتماد م�شروع املوازنة ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي للفرقة.
ح - و�شع خطط تدريب وتاأهيل االأع�شاء.
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املــادة ) 3٥ (

موافقة  �شريطة  الفرقة،  رئا�شة  فـي  ا�شتمراره  عدم  فـي  رغبته  يبدي  اأن  للرئي�ض  يجوز 

يقدم  كتابي  وذلك بطلب  منه،  بدال  الفرقة  اأع�شاء  اأحد  وتر�شيح  الفرقة  اأع�شاء  اأغلبية 

اإلى املديرية ويتم البت فـي الطلب خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، وفـي حال 

الفرقة  العمانيني ويوقف ن�شاط  الفرقة  اأع�شاء  اأحد  الرئي�ض يحل حمله  �شغور من�شب 

موؤقتا حتى يتم اإيجاد رئي�ض عماين.

الف�شل الثامن

اجلــزاءات

املــادة ) 3٦ (

يجوز ملدير عام املديرية فـي حالة خمالفة الفرقة الأي حكم من االأحكام الواردة فـي هذه 

الالئحة، توقيع اأحد اجلزاءات االآتية:

اأ - التنبيه.

ب - االإنذار.

ج - غرامة اإدارية ال تتجاوز )200( مائتي ريال عماين.

د - اإيقاف ن�شاط الفرقة ملدة ال تزيد على عام. 

هـ - اإلغاء ترخي�ض الفرقة نهائيا.

ويجوز للرئي�ض التظلم من قرار اجلزاء، وذلك خالل )15( خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 

اأو تعديله  اإلغاء القرار ال�شادر باجلزاء  اأو  اإخطاره بالقرار، ويجوز للوزير رف�ض التظلم 

مبا ال ي�شر مب�شلحة املتظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه. 
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قـــرار وزاري 

رقم ٨٨/2022

بتعديل بع�ض اأحكام اللئحة التنظيمية للإن�شاد

وال�شباب  والريا�شة  الثقافة  وزارة  باإن�شاء   2020/87 رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  اإلى  ا�شتنادا 

وحتديد اخت�شا�شاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى اللئحة التنظيمية للإن�شاد ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/228،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديلت املرفقة على اللئحة التنظيمية للإن�شاد، امل�شار اإليها.

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالثــــة 

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

�شـدر فـي : 10/٨/ 1443هـ

املـوافــــق : ٩ / ٥ /2022م
ذي يــزن بــن هيثـم اآل �شعيــد

وزير الثقافة والريا�شة وال�شباب
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تعديلت على بع�ض اأحكام اللئحة التنظيمية للإن�شاد

1 - ي�شتبدل بالبندين )3( و)4( من املادة )1( من اللئحة التنظيمية للإن�شاد امل�شار اإليها، 
البندان الآتيان: 

املــادة )1/ البندان 3 ، 4(
"3 - املديرية: املديرية العامة للفنون.

 4 - الدائــرة: دائرة املو�شيقى والفنون ال�شعبية."
2 - ت�شتبدل بن�شو�ض املواد )3( و)12( و)32( من اللئحة التنظيمية للإن�شاد امل�شار اإليها، 

الن�شو�ض الآتية:
املــادة ) 3 (

"ي�شرتط فـي املن�شد الآتي:

1 - اأن يكون عماين اجلن�شية.
2 - األ يقل عمره عن )18( ثماين ع�شرة �شنة بالن�شبة للمن�شد فـي الفرقة، ويجوز 
قبول من يقل عمره عن ذلك، �شريطة موافقة ويل الأمر كتابة، واعتماد تلك 

املوافقة من الدائرة.
3 - األ يقل عمره عن )21( اإحدى وع�شرين �شنة بالن�شبة للمن�شد املنفرد.

4 - اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك.
5 - األ يكون قد �شبق احلكم عليه فـي جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة، ما مل يكن 

قد رد اإليه اعتباره."

املــادة ) 12 (
"ا�شتثناء من حكم البند )1( من املادة )3( من هذه اللئحة، يجوز للجنة منح املوافقة 
للفرقة املرخ�شة باأن ت�شم اإلى ع�شويتها من�شدين غري عمانيني من املقيمني داخل 

�شلطنة عمان، �شريطة خ�شوعهم للتقييم من قبل اللجنة.
وفـي جميع الأحوال، ل يجوز �شم اأكرث من من�شدين اثنني من غري العمانيني فـي الفرقة."

املــادة ) 32 (
"ي�شرتط فـي ع�شو املجل�ض الآتي:
1- اأن يكون عماين اجلن�شية.

2- األ يقل عمره عن )21( اإحدى وع�شرين �شنة."
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قرار وزاري

رقم 2022/89

ب�إ�شدار الئحة تنظيم فرق الفنون ال�شعبية 

اإلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/87 باإن�شاء وزارة الثقــافة والريا�شــة وال�شبــاب  ا�شتنادا 
وتــحديـــد اخت�شا�شاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى لئحة تنظيم وترخي�ص فرق الفنون ال�شعبية الأهلية ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 96/191،
وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

تـقـــرر 

املـــ�دة االأولـــــى
يعمل بالئحة تنظيم فرق الفنون ال�شعبية، املرفقة.

املـــ�دة الث�نيــــة

مـــدة  خـــالل  لأحكامها  وفقا  اأو�شاعهم  توفـيق  املرفقـــة  الالئحـــة  باأحكام  املخاطبني  على 
اأق�شاها )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

املـــ�دة الث�لثــــة
يلغــى القرار الوزاري رقم 96/191 امل�شار اإليــه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحـــة املرفقـــة 

اأو يتعار�ص مع اأحكامها.
املـــ�دة الرابعـــة

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

�شدر فـي: 1443/10/8هـ
املوافـــــق: 9/ 5 /2022م

 ذي يـــزن بن هيثـــم اآل �شعيـد
 وزير الثقافة والريا�شة وال�شباب
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 الئحة تنظيم فرق الفنون ال�شعبية 
الف�شل االأول

تع�ريف واأحك�م ع�مة
املـــ�دة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ص �شياق الن�ص معنى اآخر:

الـــوزارة:
وزارة الثقافة والريا�شة وال�شباب.

الـــــوزير:
وزير الثقافة والريا�شة وال�شباب.

املديرية:
املديرية العامة للفنون فـي الوزارة.

الدائـرة:
دائرة املو�شيقى والفنون ال�شعبية فـي املديرية.

اللجنــة:
جلنة التقييم الفني لرتاخي�ص فرق الفنون ال�شعبية.

الفن ال�شعبي:
كل اأداء حركي اأو غنائي اأو اإيقاعي متعارف عليه وميار�ص من قبل اأفراد املجتمع العماين.

الفرقــة:
جمموعة من الأفراد العمانيني املمار�شني للفن ال�شعبي.

املجلــ�س:
جمل�ص اإدارة الفرقة.

املـــ�دة ) 2 (
ل يجوز للوزارة الرتخي�ص باإن�شاء اأكرث من )3( ثالث فرق فـي مركز الولية، ول اأكرث 
من فرقة فـي القرية الواحدة اإل اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك بعد موافقة الوزير بناء 

على تو�شية من املديرية.
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املـــ�دة ) 3 (
ين�شاأ فـي الوزارة �شجل لقيد كافة الفرق التي يتم  الرتخي�ص باإن�شائها.

املـــ�دة ) 4 (
مقر  زيارة  املخت�شني  الوزارة  وملوظفـي  الوزارة،  وتوجيه  ورقابة  لإ�شراف  الفرقة  تخ�شع 

الفرقة وتقييم اأعمالها وح�شور فعالياتها واأن�شطتها.

الف�شــــل الثــــ�ين
االأهـــــداف

املـــ�دة ) 5 (
حتدد اأهداف الفرقة فـي الآتي:

اأ - ممار�شة الفن ال�شعبي العماين املرتبط بالبيئة املنت�شبة لها الفرقة، واحلفاظ عليه 
من الندثار واإحياء ما توارثه املجتمع من الأهازيج والفنون ال�شعبية التقليدية 

مع عدم خمالفة النظام العام اأو الآداب العامة اأو القيم احلميدة.
ب - العمل على اإبراز الفن ال�شعبي وتطويره وتقدميه ب�شكل راق يتنا�شب مع اأ�شالته، 

وما يقت�شيه الأداء املعا�شر.
فـي  �شواء  احلميدة  والتقاليد  العادات  وتر�شيخ  الأ�شيل  ال�شعبي  املوروث  اإبراز   - ج 

الكلمة اأو الأداء اأو احلركة.
بكل  ال�شعبية  الفنون  جمال  فـي  اجلن�شني  من  ال�شابة  املواهب  وتنمية  تدريب   - د 
مكوناتها ل�شمان ا�شتمرارية اإيجاد اأجيال تهتم بهذه الفنون وتعمل على موا�شلة 

اإحيائها.
وامل�شاهدين  الفرقة  اأفراد  بني  ال�شعبية  الفنون  باأهمية  الثقافـي  الوعي  تنمية   - هـ 

لهذه الفنون، بهدف الرتقاء مب�شتوى الذوق الفني.
و - تبادل اخلبــرات والتن�شيــق مع الفــرق الأخــرى ورواد الفنــون ال�شعبيــة والفنــون 
املعاونة كقا�ص الق�ش�ص ال�شعبية واملالحم وال�شري ال�شعبية لنقل التجارب الرائدة 

فـي جمال الفنون ال�شعبية.
ز - ال�شرتاك فـي املهرجانات الداخلية واخلارجية والحتفالت الوطنية واملنا�شبات 

العامة واخلا�شة.
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الف�شــل الث�لـــث
ت�شكيل اللجنة واخت�ش��ش�ته�

املـــ�دة ) 6 (
فـي  وت�شم  املديرية،  عام  مدير  برئا�شة  الوزير  من  بقرار  ت�شكل  جلنة،  الوزارة  فـي  تن�شاأ 
ع�شويتها مدير الدائرة وع�شوين على الأقل من ذوي اخلربة واملعرفة بالفنون ال�شعبية، 

على اأن يكون رئي�ص ق�شم الفنون ال�شعبية ع�شوا ومقررا للجنة.

املـــ�دة ) 7 (
 تخت�ص اللجنة بالآتي: 

اأ - تقييم طلبات الرتخي�ص فنيا والتو�شية مبنح الرتخي�ص. 
ب - و�شع معايري تقييم الفرق من الناحية الفنية. 

ج - تقييم و�شع فرق الفنون ال�شعبية القائمة وت�شنيفها.
د - رفع التو�شيات واملقرتحات لتطوير م�شرية فرق الفنون ال�شعبية.

هـ - رفع تقرير �شنوي عن �شري عمل اللجنة.
و - اأي مهام اأخرى بتكليف من الوزير ذات �شلة باخت�شا�شات اللجنة.

الف�شــل الرابــع 
الرتخي�س

املـــ�دة ) 8 ( 
يحظر مزاولة ن�شاط فرق الفنون ال�شعبية اإل بعد احل�شول على الرتخي�ص وفقا لأحكام 

هذه الالئحة.
املـــ�دة ) 9 (

 ي�شرتط ملنح الرتخي�ص الآتي:
اأ - اأن يكون للفرقة ا�شم وا�شح، غري م�شلل ول خمالف للنظام العام اأو الآداب العامة، 
واأل يكون ا�شما ملحافظة اأو لولية اأو ملكان، اأو ل�شخ�ص معني اأو لقبيلة اأو لفرقة 

قائمة، اأو ا�شما يدل على اأي متييز عن�شري اأو طائفـي اأو قبلي.
ب - األ يقل عدد اأع�شاء الفرقة عن )20( ع�شرين �شخ�شا.

ج - اأن يكـون للفرقة مقر ثابت فـي موقع مالئم ي�شهل الو�شول اإليه، ول يخل ب�شكينة 
القاطنني بجوار املقر.

-30-



اجلريدة الر�سمية العدد )1443(

د - اأن ي�شتمل مقر الفرقة كحد اأدنى على:
اأع�شائها، وتاأدية التدريبات والعرو�ص التي  - �شالــة لتدريبات الفرقة تت�شع لعدد 

تقام فـيها.
- غرفة خم�ش�شة لالأعمال الإدارية والفنية.

- اإ�شاءة جيدة وتهوية منا�شبة.
- توفـري و�شائل الأمن وال�شالمة.

- خمزن لأدوات واك�ش�شوارات الفرقة.
- مرافق خدمية و�شحية.

املـــ�دة ) 10 (
به  مرفقا  الغر�ص،  لهذا  املعد  النموذج  على  املديرية  اإلى  الرتخي�ص  طلب  تقدمي  يجب 

امل�شتندات الآتية:
اأ - ر�شالة من �شيخ اأو ر�شيد املنطقة اأو القرية املراد تاأ�شي�ص الفرقة بها، معتمدة من 

وايل الولية. 
ب - ك�شف باأ�شمـــاء اأع�شـــاء املجل�ص واأع�شـــاء الفـرقة، وا�شتمارات الع�شوية معتمدة من 

الع�شو ورئي�ص الفرقة.
ج - �شورة من البطاقة ال�شخ�شية اأو جواز ال�شفر لكل موؤ�ش�ص.

د - ال�شم املقرتح للفرقة.
هـ - بيان مقر الفرقة مقرونا مبا يفـيد من م�شتندات ثبوتية للمقر.

 و - ن�شخة من النظام الأ�شا�شي للفرقة.
ز - اأي بيانات اأو م�شتندات اأخرى تطلبها املديرية.

املـــ�دة ) 11 (
تتولى املديرية درا�شة طلب الرتخي�ص واإحالته اإلى اللجنة لإجراء التقييم الفني، واإ�شدار 

تو�شيتها خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإحالة الطلب اإليها.
وعلى املديرية البت فـي تو�شية اللجنة باملوافقة اأو الرف�ص خالل )15( خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ اإحالة التو�شية اإليها. 
وفـي حالة املوافقة ي�شدر الرتخي�ص وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ص، وفـي حالة الرف�ص، 

يجب اأن يكون القرار م�شببا.
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املـــ�دة ) 12 ( 
ي�شري الرتخي�ص ملدة )2( �شنتني قابلة للتجديد ملدد مماثلة، ويجب على الفرقة تقدمي 
طلب جتديد الرتخي�ص قبل )30( ثالثني يوما على الأقل من انتهائه على اأن يرفق بطلب 
التجديد ك�شف باأ�شماء رئيــ�ص واأع�شاء املجل�ص والفرقة مع �شور من بطاقاتهم ال�شخ�شية 

وك�شف احل�شاب امل�شرفـي للفرقة.
املـــ�دة ) 13 (

يلغى الرتخي�ص فـي حالة عدم جتديده خالل مدة )3( ثالثة اأ�شهر من تاريخ انتهائه.

املـــ�دة ) 14 (
وثلثا  املجل�ص  رئي�ص  يقدمه  بناء على طلب  ن�شاطها  الفرقة ووقف  اإلغاء ترخي�ص  يجوز 
اأع�شاء الفرقة على الأقل اإلى املديرية، وتتولى املديرية درا�شة الطلب والبت فـيه خالل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه.
املـــ�دة ) 15 (

اأو عن احلقوق واللتزامات النا�شئة عنه، دون احل�شول  ل يجوز التنازل عن الرتخي�ص 
على موافقة كتابية من الوزارة، ويجوز للوزارة اإلغاء الرتخي�ص فـي حالة خمالفة حكم 

هذه املـــادة.
املـــ�دة ) 16 (

فـي حال حل الفرقة اأو اإلغائها، توؤول اإلى الوزارة كافة موجودات وممتلكات الفرقة التي 
�شبق منحها من الوزارة، اأو من اأي جهة حكومية اأخرى، وفـيما عدا ذلك يتم الت�شرف فـيه 

وفقا ملا ت�شمنه النظام الأ�شا�شي للفرقة.
املـــ�دة ) 17 (

يلغى ترخي�ص الفرقة فـي حالة ممار�شة اأي عمل من الأعمال املن�شو�ص عليها فـي املـــادة )29( 
من هـــذه الالئحــة.

املـــ�دة ) 18 (
بعد  اإل  جديد  ترخي�ص  على  للح�شول  بطلب  التقدم  ترخي�شها  امللغى  للفرقة  يجوز  ل 
اأ�شهر من تاريخ الإلغاء، وفـي حالة تكرار اأي خمالفة بعد احل�شول على  مرور )6( �شتة 
الرتخي�ص اجلديد توؤدي اإلى اإلغاء الرتخي�ص، ل يحق للفرقة التقدم بطلب ترخي�ص اآخر 

خالل مدة )2( �شنتني من تاريخ اإلغاء الرتخي�ص.
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الف�شـــل اخلـــ�م�س 

ع�شوية الفرقة والتزام�ته�

املـــ�دة ) 19 (
ي�شتـرط فـي ع�شو الفرقة الآتي:

اأ - اأن يكون عماين اجلن�شية.
ب - اأن يكون ممار�شــا اأو موهوبــا فـي اأداء الفنـــون ال�شعبيـــة العمانيـــة وفنـــون حمافظته 

اأو وليته خا�شة.
ج - األ تقــل �شنــه عن )18( ثمــاين ع�شــرة �شنــة، ويجــوز قبـــول من تقل �شنـــه عن ذلك، 

اإذا توفرت لديه املوهبة الفنية، �شريطة موافقة ويل اأمره.
د - اأن يكون من اأبناء الولية املراد تاأ�شي�ص الفرقة بها اأو مقيم فـيها. 

املـــ�دة ) 20 (
تلتزم الفرقة بالآتي:

املوهوبني وال�شتعانة مبن تراه من ممار�شني  اأ - تفعيل دور الأع�شاء والبحث عن 
ورواد الفنون ال�شعبية مبا ي�شاهم فـي تطوير جمال عملها، ومبا ل يتعار�ص مع 

اأحكام هذه الالئحة.
ب - اإ�شدار بطاقة ع�شوية لكل ع�شو.

ج - فتح ح�شــاب م�شرفـي واحد فقط با�شـــم الفرقة فـي اأحد امل�شــارف املرخ�شــة فـي 
�شلطنة عمان وفقا للقوانني املعمول بها مع اإخطار الوزارة ببيانات احل�شاب.

د - و�شع اخلطط والربامج التي متكنها من تقدمي عرو�شها ب�شفة م�شتمرة.
هـ - اعتماد زي موحد لأع�شاء الفرقة م�شتوحى من الأزياء التقليدية العمانية، وعلى 

الأخ�ص فـي املنا�شبات والفعاليات الر�شمية.
و - ممار�شة الفنــون والأعمــال الفنيــة ذات الطابــع املميــز للبيئــة والتــراث ال�شعبــي 

العماين ب�شفة عامة واملحافظة اأو الولية التي تنتمي اإليها ب�شفة خا�شة.
اإبراز الرتخي�ص ال�شادر بتاأ�شي�ص الفرقة ون�شخة من نظامها الأ�شا�شي، واأي م�شتند  ز - 

يخ�ص الفرقة فـي حال طلبه من قبل املوظفـني امل�شوؤولني فـي الوزارة.
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املـــ�دة ) 21 (
يلتزم ع�شو الفرقة بالآتي:

اأ - حمل بطاقة الع�شوية واإبرازها كلما طلب منه ذلك.
ب - العمـــل على حتقيـق اأهداف الفرقة وامل�شاركة فـي التدريبات والأعمال الفنية التي 

تقدمها.
ج - احلفاظ على مكت�شبات الفرقة املادية والفنية وجتنب كل ما يخالف م�شلحتها.

املـــ�دة ) 22 (
يجوز للفرقة ال�شتعانة بع�شو من فرقة اأخرى ب�شفة موؤقتة بغر�ص ال�شرتاك فـي عمل 
فني معني على اأن يتم ذلك مبوافقة الفرقة املنت�شب لها ذلك الع�شو، وفـي حال ثبوت قيام 
الفرقة بال�شتعانة فـي تاأدية عرو�شها الفنية باأ�شخا�ص لهم ع�شوية فـي فرق اأخرى بدون 
موافقة فرقهم، يحق لتلك الفرق تقدمي طلب للوزارة لتخاذ الإجراءات الالزمة مل�شاءلة 
الفرقة املخالفة لن�ص هذه املـــادة وتطبيق اأحد اجلزاءات املن�شو�ص عليها فـي املـــادة )41( 

من هذه الالئحة.
املـــ�دة ) 23 (

كتابة  بذلك  املجل�ص  يخطر  اأن  على  الفرقة  من  ع�شويته  اإنهاء  يطلب  اأن  للع�شو  يجوز 
مبينا فـيه الأ�شباب، وعلى املجل�ص البت فـي الطلب فـي مدة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما 

من تاريخ تقدميه، واإخطار املديرية بذلك.
املـــ�دة ) 24 (

يجب على الفرقة اإخطار املديرية فـي حالة تغيري اأي من البيانات التي �شدر على اأ�شا�شها 
اأو  الفني  الن�شاط  اأي تعديل فـي  اأو  اأو مقرها  ا�شمها  بتاأ�شي�ص الفرقة كتغيري  التـرخي�ص 
اأو تغيري احل�شاب  اأع�شاء جدد،  اإحلاق  اأو  اأحد الأع�شاء  اإلغاء ع�شوية  اأو  الإداري للفرقة 

امل�شرفـي، وذلك خالل )15( خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اإجراء ذلك التغيري.

املـــ�دة ) 25 (
تتم  اأن  الولية على  فـي نف�ص  اأخرى  فـي الندماج مع فرقة  اإبداء رغبتها  للفرقة  يجوز 
خماطبة الوزارة بذلك مع اإرفاق موافقة الفرقة الأخرى على الندماج، وا�شتيفاء متطلبات 

وا�شرتاطات الرتخي�ص املن�شو�ص عليها فـي الف�شل الرابع من هذه الالئحة.
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املـــ�دة ) 26 (
التي  الأن�شطة والفعاليات  اأن ترفع للوزارة تقريرا �شنويا مو�شحا به  الفرقة  يجب على 

قامت بها.
املـــ�دة ) 27 (

يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية اإل بعد موافقة الوزارة:
اأ - اإقامــة اأي اأن�شطة ر�شمية اأو ال�شرتاك فـيها داخل اأو خارج �شلطنة عمان.

ب - مرا�شلــة اأفراد اأو جهـات اأو منظمات داخل اأو خارج �شلطنة عمان للح�شول على الدعم 
املايل، اأو قبول هبات عينية اأو نقدية من اأي جهة كانت عمانية اأو اأجنبية.

ج - ال�شتعانة مبتخ�ش�شني فنيني من خارج �شلطنة عمان.
د - تغيري مقرها اأو تعديل ا�شمها.

املـــ�دة ) 28 (
يحظر على اأع�شاء الفرقة الآتي:

اأ - النت�شاب فـي فرقة اأخرى طوال فرتة ع�شويته فـي الفرقة.
ب - ا�شرتاك املوقع عليه جزاء اإ�شقاط الع�شوية من الفرقة، فـي فرقة اأخرى اأو تاأ�شي�شه 

فرقة اإل بعد مرور )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار قرار اجلزاء.

املـــ�دة ) 29 (
يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية حظرا تاما:

اأ - ال�شتغال بالأمور ال�شيا�شية اأو الدينية اأو تعمد الإ�شاءة لأي فئة من فئات املجتمع.
ب - الأداء الفني املخل بالآداب العامة �شواء كان لفظيا اأو حركيا.

ج - ال�شتعانة باأ�شخا�ص غيــر عمانيني فـي تاأدية الفنون ال�شعبيــة.
د - تقدمي عرو�شها فـي الأماكن غري امل�شموح بها، والتي حتددها اجلهة املخت�شة.

هـ - القيــام بامل�شـــاركة فـي الفعاليــات اخلليجيــة اأو الإقليميـة اأو الدوليــة ممثلـة لدولـــة 
اأخرى غري �شلطنة عمان.

و - القيام باأي اأعمال خارج نطاق الرتخي�ص ال�شادر لها، اأو تتعار�ص مع اأحكام هذه 
الالئحة.
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املـــ�دة ) 30 (
يحظر على رئي�ص املجل�ص توقيع عقوبة على ع�شو الفرقة اإل بعد اإبالغه كتابيا مبا ن�شب 

اإليه و�شماع اأقواله والتحقيق معه.
الف�شل ال�ش�د�س 

النظ�م االإداري للفرقة

املـــ�دة ) 31 (
ت�شع الفرقة النظام الأ�شا�شي لها وفق النموذج املعد من الوزارة. 

املـــ�دة ) 32 (
يتولى اإدارة الفرقة جمل�ص اإدارة يتكون من )3( ثالثة اأع�شاء على الأقل، ول يزيد على )7( 
وذلك  الفرقة،  �شندوق  واأمني  واملقرر  الرئي�ص  ونائب  الرئي�ص  بينهم  من  اأع�شاء  �شبعة 
ملدة )2( �شنتني، وي�شدر باملجل�ص املنتخب قرار من املديرية، ول يحق للمجل�ص ممار�شة 
اإر�شال مندوب حل�شور اجتماع اختيار  �شالحيته قبل �شدور هذا القرار، ويجوز للوزارة 

املجل�ص دون اأن يكون له حق الت�شويت.
املـــ�دة ) 33 (

ل يجوز لأع�شاء الفرقة من موظفـي الوزارة الرت�شح لع�شوية املجل�ص.

املـــ�دة ) 34 (  
يخت�ص املجل�ص بالآتي:

اأ - و�شع اللوائح والنظم الفنية والإدارية واملالية واجلزائية للفرقة.
ب - و�شع اخلطط والربامج الفنية للفرقة، وتنفـيذها.

ج - املوافقة على طلبات الع�شوية بالفرقة.
د - البت فـي ا�شتقالت اأع�شاء الفرقة واإخطار الوزارة بذلك.

هـ - تعيني العاملني فـي الفرقة.
و - قبول الهبات والتربعات من داخـل �شلطنـــة عمــان مبا ل يتعار�ص مع حكـم املـــادة 

رقم )29( من هذه الالئحة. 
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ز - النظر فـي املخالفات التي تقع من العاملني فـي الفرقة من غري الأع�شاء، وتوقيع 

اجلزاءات ب�شاأنها وفق العقود املربمة معهم.

ح - النظر فـي املخالفات التي تقع من اأع�شاء الفرقة، واملوافقة على توقيع اجلزاءات 

عليهم. 

ط - اعتماد م�شروع املوازنة ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي للفرقة.

ي - و�شع خطط تدريب وتاأهيل الأع�شاء.

وللمجل�ص اأن ي�شتعني مبن يراه من ذوي اخلربة للم�شاعدة فـي اأداء مهامه، دون اأن يكون 

لهم حق الت�شويت.

املـــ�دة ) 35 (

يخت�ص رئي�ص املجل�ص باملهام الآتية:

اأ - رئا�شة املجل�ص. 

ب - الإ�شراف على الأمور الفنية والإدارية واملالية للفرقة.

ج - التن�شيق فـي كل ما يتعلق ب�شوؤون الفرقة واأعمالها.

د - موافاة الوزارة بن�شخ من حما�شر اجتماعات املجل�ص وقراراته.

املـــ�دة ) 36 (

يحل نائب رئي�ص املجل�ص حمل رئي�ص املجل�ص فـي حال غيابه اأو وجود مانع لديه يحول 

رئي�ص  نائب  يتولى  املجل�ص،  رئي�ص  من�شب  خلو  حال  وفـي  اخت�شا�شاته،  ممار�شته  دون 

املجل�ص تزيد على  انتهاء مدة  املتبقية على  فاإذا كانت الفرتة  املجل�ص كافة اخت�شا�شاته، 

تاريخ  اأ�شهر من  للمجل�ص خالل )3( ثالثة  رئي�ص جديد  انتخاب  اأ�شهر، وجب  �شتة   )6(

�شغور املن�شب.

املـــ�دة ) 37 (

تعترب الفرقة منحلة ويلغى ترخي�شها فـي حالة ا�شتقالة املجل�ص وثلثي الأع�شاء، ول يجوز 

ت�شكيل فرقة اأخرى بامل�شمى ذاته اإل بعد م�شي )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ قرار حلها.
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املـــ�دة ) 38 (

للمديرية  املجل�ص، وذلك مبوجب طلب مقدم  رئي�ص  الفرقة طلب تنحي  يجوز لأع�شاء 

الأ�شباب،  على  م�شتمال  الأقل،  على  الفرقة  اأع�شاء  ون�شف  املجل�ص  اأع�شاء  ثلثي  بتوقيع 

وعلى املديرية النظر فـي هذا الطلب والبت فـيه فـي مدة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما من 

تاريخ تقدميه. 

املـــ�دة ) 39 (

يجب على املجل�ص اأو ثلثي اأع�شاء الفرقة فـي حالة �شدور خمالفة من قبل رئي�ص املجل�ص 

خماطبة املديرية بذلك، للنظر فـي املخالفة، وت�شدر املديرية اجلزاء املنا�شب للمخالفة 

اإليه و�شماع  اإبالغها رئي�ص املجل�ص كتابيا مبا ن�شب  من بني اجلزاءات الآتية، وذلك بعد 

اأقواله والتحقيق معه: 

اأ - التنبيه.

ب - الإنذار.

ج - اإيقاف رئا�شته للفرقة ملدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر. 

د - اإعفائه نهائيا من رئا�شة الفرقة.

 ويجوز لرئي�ص املجل�ص، التظلم لدى املديرية من قرار اجلزاء، وذلك خالل )15( خم�شة 

اإلغاء  اأو  التظلم  رف�ص  للمديرية  العام  وللمدير  بالقرار،  اإخطاره  تاريخ  من  يوما  ع�شر 

القرار ال�شادر باجلزاء اأو تعديله مبا ل ي�شر باملتظلم. 

املـــ�دة ) 40 (

يخت�ص رئي�ص املجل�ص بعد موافقة املجل�ص بتوقيع اجلزاءات املن�شو�ص عليها فـي النظام 

الأ�شا�شي للفرقة على اأع�شاء الفرقة، ويخطر املديرية بذلك.

املديرية من قرار اجلزاء، وذلك خالل  التظلم لدى  املوقع عليه اجلزاء،  للع�شو  ويجوز 

)15( خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار، ويجوز ملدير عام املديرية رف�ص التظلم 

اأو اإلغاء القرار ال�شادر باجلزاء اأو تعديله مبا ل ي�شر باملتظلم. 
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الف�شــل ال�ش�بــع

اجلزاءات

املـــ�دة ) 41 (

يجوز ملدير عام املديرية فـي حالة خمالفة الفرقة لأي حكم من الأحكام الواردة فـي هذه 

الالئحة، توقيع اأحد اجلزاءات الآتية:

اأ - التنبيه.

ب - الإنذار.

ج - غرامة اإدارية ل تتجاوز )200( مائتي ريال عماين.

د - اإيقاف ن�شاط الفرقة ملدة ل تزيد على عام.

هـ - اإلغاء ترخي�ص الفرقة نهائيا.

ويجوز لرئي�ص املجل�ص التظلم من قرار اجلزاء، وذلك خالل )15( خم�شة ع�شر يوما من 

اأو  باجلزاء  ال�شادر  القرار  اإلغاء  اأو  التظلم  رف�ص  للوزير  ويجوز  بالقرار،  اإخطاره  تاريخ 

تعديله مبا ل ي�شر باملتظلم.
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ديــوان البـــالط ال�سلطــاين

قــــرار ديوانـــي

رقـــم 2022/5

بتحــديد ثمــن بيــع كتــابي

"ظفار من اجلبال املو�سمية اإلى اجلبال الرملية" و"حممية راأ�س ال�سجر الطبيعية"

ا�ستنادا اإلى القانون اخلـا�ص بالنظـام املالـي لديـوان البــالط ال�سلطاين ال�ســادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 91/128،

واإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47،
واإلى موافقة وزارة املالية بتاريخ 2022/4/5م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحدد ثمن بيع كتاب "ظفار من اجلبال املو�سمية اإلى اجلبال الرمليــة" مببلغ وقدره )15( 
خم�سة ع�سر رياال عمانيا للن�سخة الواحدة، وكتاب "حممية راأ�ص ال�سجر الطبيعيــة" مببلغ 

وقدره )18( ثمانية ع�سر رياال عمانيا للن�سخة الواحدة. 

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي: 18 من �ســوال 144٣هـ 
املوافـــــق: 19 من مــــايــو 2022م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـــــــــــــر ديــــــــوان البـــــــــالط ال�سلطانـــــــــــي
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

قــرار وزاري
رقم 2022/108

بتعديـل بع�ض اأحكــام لئحـة اإثبات وت�سجيل الـملك

ا�ستنادا اإلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5،
واإلى لئحة اإثبات وت�سجيل الـملك ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/41،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة )10( من الالئحة امل�سار اإليها، الن�ص الآتي:
"على الدائــرة معاينــة املوقع على الطبيعــة بح�سـور البــاحث القــانوين، اأو من يكلف بـدل 
اأهمية  الدائرة  ترى  ومن  امل�ساحة،  فني  وح�سور  املخت�ص،  العام  املدير  من  بقرار  عنه 
الأ�سخا�ص  اإثبات  مت�سمنا  املعاينة  حم�سر  حترير  وعليها  الطلب،  ومقدم  ح�سوره، 
احلا�سرين، وتقريرا عن املوقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفـي الدائرة احلا�سرين، 

وفـي حالة عدم ح�سور مقدم الطلب رغم اإبالغه يجوز املعاينة باإر�ساد فني امل�ساحة". 

املــادة الثانيــــة 

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

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

�سـدر فـي : 1٧ من �ســــــــوال 1443هـ
املـوافــــق : 18 من مــــــــايـــو 2022م

د . خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�سعيلي
وزيــــــر الإ�سكــــــان والتخطيط العمـــرانـي
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قــرار وزاري
رقم 2022/109

بتعديـل بع�ض اأحكــام الالئحـة التنفـيذية
لنظــام متلــك العقـــارات فـي املجمعـات ال�سياحيـة املتكاملــة

اإلى نظـــام متلك العقـــارات فـي املجمعـــات ال�سيـــاحيــة املتكامـــلة ال�ســادر باملر�سوم  ا�ستنادا 
ال�سلطاين رقم 2006/12،

واإلى قانون حظر متلك غري العمـــانيني للأرا�ســـي والعقـــارات فـي بع�ض الأمــاكن ال�ســادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/29، 

واإلى اللئحة التنفـيذية لنظام متلك العقارات فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة ال�سادرة 
بالقرار الوزاري رقم 2007/191،

فـي  والعقارات  للأرا�سي  العمانيني  غري  متلك  حظر  لقانون  التنفـيذية  اللئحة  واإلى 
بع�ض الأماكن ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/292،

واإلى القرار الوزاري رقم 2020/357 ب�ساأن �سوابط بيع الوحدات العقارية ال�سكنية بنظام 
حق النتفاع لغري العمانيني فـي البنايات ال�سكنية التجارية متعددة الطوابق،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

املجمعات  فـي  العقارات  متلك  لنظام  التنفـيذية  اللئحة  من   )2( املادة  بن�ض  ي�ستبدل 
ال�سياحية املتكاملة امل�سار اإليها، الن�ض الآتي:

العتباريين  اأو  الطبيعيين  الأ�سخا�ض  من  العمانيين  وغير  العمانيين  تمليك  "يجوز 
الوحدات المبنية اأو قطع الأرا�سي المعدة للبناء اأو ال�ستغلل فـي المجمعات ال�سياحية 
المتكاملـــة بغر�ض ال�سكـــن اأو ال�ستثمار وفقا لأحكام النظام وهذه اللئحة، ول يجوز 
لغير العماني فـي المجمعات ال�سياحية المتكاملة فـي محافظة م�سندم اإل �سراء الوحدات 

المبنية بنظام حق النتفاع وبما ل تجاوز مدته )99( ت�سعا وت�سعين �سنة". 
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املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 17 من �ســــــــوال 1443هـ
املـوافــــق : 18 من مــــــــايـــو 2022م

د . خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�سعيلي

وزيــــــر الإ�سكــــــان والتخطيط العمـــرانـي
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وزارة التجـارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمـار

قـرار وزاري
رقــم 428/ 2022

ب�سـاأن نظـام عمـل جلنـة التظلمـات واالإجـراءات املتبعـة اأمامهـا

ا�ستنادا اإلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/50،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإلى وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل بنظام عمل جلنة التظلمات املن�سو�س عليها فـي املادة )30( من قانون ا�ستثمار راأ�س املال 

الأجنبي امل�سار اإليه، والإجراءات املتبعة اأمامها، املرفق.

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 2٥ من �ســــــــوال 1443هـ

املـوافــــق : 2٦ من مــــــــايـــو 2022م

قيـ�س بـن حممـد بـن مو�ســى اليو�ســـف

                                                                           وزير التجـارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمـار
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نظام عمل جلنة التظلمات واالإجراءات املتبعة اأمامها

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه املعنى ذاته املن�سو�س 
عليه فـي قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي امل�سار اإليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية 

املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:
اللجنـــة: 

جلنة التظلمات املن�سو�س عليها فـي املادة )30( من قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي 
امل�سار اإليه.

اأميــن ال�ســر: 
اأمني �سر اللجنة.

املــادة ) 2 (

من  ال�سادرة  القرارات  من  ال�ساأن  ذوو  يقدمها  التي  التظلمات  فـي  النظر  اللجنة  تتولى 
الوزارة اأو اجلهات املخت�سة تطبيقا لأحكام قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي امل�سار اإليه.

املــادة ) 3 (

يقدم التظلم اإلى اللجنة خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطار �ساحب ال�ساأن بالقرار 
املتظلم منه اأو علمه به علما يقينيا، وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س م�ستمال على 

البيانات وامل�ستندات الآتية:
1 - ا�سم املتظلم، و�سفته، وعنوانه، ورقم هاتفه، والربيد الإلكرتوين، اإن وجد.

2 - ا�سم اجلهة املتظلم منها، وعنوانها.
3 - تاريخ �سدور القرار املتظلم منه، وتاريخ الإخطار اأو العلم به، مع تقدمي �سورة 

منه، اإن وجدت.
٤ - مو�سوع التظلم، وبيان اأ�سبابه، وامل�ستندات املوؤيدة له.

5 - طلبات املتظلم.
6 - ما يفيد �سداد ر�سم التظلم بواقع )300( ثالثمائة ريال عماين. 

على طلب  بناء  وللجنة  منه،  املتظلم  القرار  تنفيذ  وقف  التظلم  تقدمي  على  ول يرتتب 
اأن التظلم يقوم على  اإذا راأت  اإلى حني الف�سل فـي مو�سوع التظلم  املتظلم وقف التنفيذ 

اأ�سباب جدية، واأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
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املــادة ) 4 (
يتولى اأمني ال�سر قيد التظلم فور وروده برقم م�سل�سل فـي ال�سجل امل�سار اإليه فـي املادة )15( 
املقدمة،  امل�ستندات  به  ب�سورة منه، مرفقا  املتظلم منها  النظام، ويخطر اجلهة  من هذا 
وذلك خالل مدة ل تزيد على )2( يومني من تاريخ تقدميه، لتقوم اجلهة املتظلم منها 
بتقدمي مذكرة بالرد مرفقة بها امل�ستندات املوؤيدة لوجهة نظرها، وذلك خالل مدة اأق�ساها 

)7( �سبعة اأيام من تاريخ اإخطارها.
وعلى اأمني ال�سر فور تلقيه رد اجلهة املتظلم منها اأو فوات املدة املحددة لتقدمي الرد دون 
تقدميه، اأن يعر�س التظلم على رئي�س اللجنة لتحديد جل�سة ا�ستماع فـي اأقرب وقت ممكن 

بالتن�سيق مع اأع�ساء اللجنة، ويخطر بها طرفـي التظلم قبل انعقادها بوقت كاف.

املــادة ) ٥ (

تعقد اللجنة جل�ساتها فـي مقر الوزارة بناء على دعوة من رئي�سها، ويجوز للوزير حتديد 
اأع�سائها،  جميع  بح�سور  اإل  �سحيحة  اللجنة  اجتماعات  تكون  ول  لنعقادها،  اآخر  مقر 

وت�سدر قراراتها باأغلبية الأ�سوات.

املــادة ) ٦ (

تنظر اللجنة التظلم وفقا لالإجراءات التي حتقق العدالة وامل�ساواة بني طرفـيه، ومبراعاة 
الأ�سول واملبادئ العامة لإجراءات التقا�سي، ويكون للجنة التن�سيق مع الوزارة واجلهات 
للبت  لزمة  تراها  التي  ال�ستف�سارات  على  والرد  الإي�ساحات  تقدمي  لطلب  املخت�سة 
ال�ستماع  املتظلم منها بعد جل�سة  املتظلم وممثال عن اجلهة  اأن تدعو  التظلم، ولها  فـي 
املن�ســو�س عليهــا فـي املادة )٤( مـن هذا النظام لال�ستف�سار عن الوقائع املت�سلة بالتظلم، 
من  تراه  من  براأي  ال�ستعانة  لها  يكون  كما  تكميلية،  م�ستندات  اأو  مذكرات  تقدمي  اأو 
اأن يكون له  اأ�سحاب اخلربات والتخ�س�سات املختلفة فـي الوزارة واجلهات املخت�سة دون 

�سوت معدود.

املــادة ) 7 (

بها،  املعمول  الت�سريعات  اأحكام  مراعاة  التظلم  فـي  البت  �سبيل  فـي  اللجنة  على  يجب 
والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة ال�سارية فـي �سلطنة عمان، كما يجب عليها مراعاة ال�سرعة 
فـي عقد اجلل�سات، واتخاذ الإجراءات الالزمة التي ت�سمن البت فـي التظلم خالل املدة 

املقررة.
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املــادة ) 8 (
للجنة  يكون  املطلوبة،  امل�ستندات  اأو  دفاعه  تقدمي  عن  التظلم  طرفـي  اأحد  تخلف  اإذا 

ال�ستمرار فـي نظر التظلم، واإ�سدار قرارها النهائي فيه.

املــادة ) ٩ (

تبت اللجنة فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويجوز متديد هذا 
اأن  ويجب  فيه،  للبت  �سالح  غري  التظلم  كان  اإذا  واحدة  وملرة  مماثلة  اأخرى  ملدة  امليعاد 
يت�سمن القرار ال�سادر الأ�سباب التي بني عليها، ويوقع القرار كل من رئي�س اللجنة واأمني 

ال�سر خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ �سدوره.

املــادة ) 10 (

باإثبات  اللجنة  تقوم  التظلم،  مو�سوع  ت�سوية  على  فيه  البت  قبل  التظلم  طرفا  اتفق  اإذا 
الت�سوية فـي حم�سر جل�ساتها، وت�سدر قرارها بانق�ساء اإجراءات نظر التظلم بناء على ذلك.

املــادة ) 11 (

يكون للجنة ت�سحيح ما يقع فـي قراراتها من اأخطاء مادية اأو ح�سابية من تلقاء نف�سها 
اأو بناء على طلب اأي من طرفـي التظلم، على اأن يقع الت�سحيح كتابة على ن�سخة القرار 

الأ�سلي، ويوقع من رئي�س اللجنة واأمني ال�سر.
ويكون لأي من طرفـي التظلم اأن يطلب من اللجنة تف�سري ما وقع فـي قرارها من غمو�س، 
ويجب اإخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، وي�سدر التف�سري كتابة خالل )10( ع�سرة اأيام 
من تاريخ تقدمي طلب التف�سري، ويجوز للجنة متديد هذا امليعاد ملدة اأخرى مماثلة وملرة 
واحدة اإذا راأت �سرورة لذلك، ويعترب القرار ال�سادر بالتف�سري متمما للقرار الذي يف�سره، 

وت�سري عليه اأحكامه.

املــادة ) 12 (

تكون جل�سات اللجنة، وحما�سرها، وجميع املعلومات والبيانات وامل�ستندات املقدمة �سرية، 
اأو  اإف�سائها  بعدم  بهم  ال�ستعانة  يتم  ومن  ال�سر،  واأمني  اللجنة،  واأع�ساء  رئي�س  ويلتزم 

الإف�ساح عنها اإل فـي الأحوال املقررة قانونا.
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املــادة ) 13 (
اللجنة،  اأعمال  فيها  يدون  اأن  على  اللجنة،  جل�سات  حما�سر  حترير  ال�سر  اأمني  يتولى 

والقرارات التي تتخذها فـي اأثناء نظر التظلم، وملخ�س الآراء واملناق�سات التي تدور فـي 

اجلل�سة، وغري ذلك من امل�سائل التي ترى اللجنة �سرورة ت�سمينها فـي املح�سر، ويوقع 

املح�سر من رئي�س واأع�ساء اللجنة، واأمني ال�سر.

املــادة ) 14 (

التظلم  واإخطار طرفـي  اللجنة،  املتعلقة بعمل  الإدارية  الأعمال  ال�سر بجميع  اأمني  يقوم 

التظلم  فـي  بالبت  ال�سادر  والقرار  التمهيدية،  اللجنة  وقرارات  واجلل�سات،  بالطلبات 

اأو  الن�سية،  الهاتفية  بالر�سائل  الإخطار  ويكون  عليها،  بني  التي  الأ�سباب  على  م�ستمال 

الربيد الإلكرتوين، اأو اأي و�سيلة اأخرى حتددها اللجنة.

املــادة ) 1٥ (

ي�ستمل  اأن  على  اإليها،  املقدمة  التظلمات  لقيد  اأكرث  اأو  �سجل  اإم�ساك  اللجنة  على  يجب 

وعنوانها،  منها،  املتظلم  اجلهة  وا�سم  للمتظلم،  الأ�سا�سية  البيانات  الأخ�س  على  القيد 

وتاريخ التظلم، ومو�سوعه، وتاريخ اجلل�سة املحددة لنظره، واجلل�سات الالحقة، وبيانات 

اأمني  ويتولى  اللجنة،  تتخذها  التي  والقرارات  التظلم،  طرفـي  اإلى  املوجهة  الإخطارات 

ال�سر مهمة القيد فـي ال�سجل، وحفظه طبقا لو�سائل اآمنة وم�سمونة.

املــادة ) 1٦ (

تعد اللجنة تقريرا كل )6( �ستة اأ�سهر يتم عر�سه على الوزير يت�سمن تقييما لأدائها، وبيانا 

واملقرتحات  ب�ساأنها،  مت  وما  واأ�سبابها،  ونوعها،  عليها،  عر�ست  التي  للتظلمات  اإح�سائيا 

اخلا�سة باإزالة الأ�سباب التي اأدت اإلى تقدمي تلك التظلمات.

فيها،  ف�سلت  التي  التظلمات  فـي  قررتها  التي  وال�سوابق  املبادئ  بتجميع  اللجنة  وتلتزم 

والعمل على اإتاحتها للجميع مع مراعاة �سرية البيانات واملعلومات وامل�ستندات املقدمة فـي 

التظلم.  
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 هيئـة تنظيـم االت�صـاالت
قـــرار

رقـــم 2022/89
باإ�صدار الئحة تنظيم تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـــم 2002/30،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقــــرار رقـم 2008/144،

واإلى القرار رقم 2012/116 باإعفاء بع�ص خدمات االت�ساالت من اأحكام الرتاخي�ص املن�سو�ص 
عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت، 

واإلى الئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام االآيل الإدارة املركبات ال�سادرة بالقـرار رقـم 2013/80،
واإلى موافقة جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل باأحكام الئحة تنظيم تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي، املرفقة.

املــادة الثانيــــة 

يجب على امل�سرح لهم بتقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي توفـيق اأو�ساعهم 
وفق اأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ال تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة 

تلغى الئحة تنظيم تقدمي خدمة النظام االآيل الإدارة املركبات امل�سار اإليها، كما يلغى كل ما يخالف 
الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

املــادة الرابعــــة 

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

�صـدر فـي : 21 من �صــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق : 22 من مــــــــايـــو 2022م

نا�صـــــر بن خميــــــ�س اجل�صمـــــــــي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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الئحة تنظيم تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

الهيئــــة: 

هيئة تنظيم االت�ساالت.

خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي: 

واالأج�سام  املركبات  مواقع  تتبع  اأو  مراقبة  اأو  اإدارة  فـي  ت�ستخدم  عامة  ات�ساالت  خدمة 
الكائنات احلية مبا فـي ذلك االأ�سخا�ص ناق�سو  اأو تتبع  املتنقلة مثل احلاويات واملعدات، 
املواقع  حتديد  اأنظمة  تكنولوجيا  با�ستخدام  واحليوانات  والطيور  فاقدوها،  اأو  االأهلية 
)مثل نظام GPS(، عرب اأنظمة اأو �سبكات االت�ساالت املرخ�سة اأو امل�سرح بها من قبل الهيئة 

لال�ستخدام فـي �سلطنة عمان.

الت�صريــح: 

موافقة �سادرة من الهيئة للم�سرح له بتقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي.

املــادة ) 2 (

ال يجوز تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي اإال بعد احل�سول على ت�سريح 
بذلك من الهيئة.

املــادة ) 3 (

الغر�ص،  املعد لهذا  النموذج  الهيئة، على  الدائرة املخت�سة فـي  اإلى  الت�سريح  يقدم طلب 
مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات االآتية:

1 - البطاقة ال�سخ�سية �سارية املفعول، اأو جواز ال�سفر للمفو�ص بالتوقيع.

2 - �سهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول.

3 - و�سف فني يو�سح بنية النظام امل�ستخدم فـي تقدمي اخلدمة، مع الر�سوم التو�سيحية، 
واأي معلومات فنية اأخرى تطلبها الهيئة. 
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4 - اإي�سال �سداد ر�سم درا�سة الطلب، ومقداره )30( ثالثون رياال عمانيا. 

٥ - اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى ترى الهيئة �سرورة تقدميها.

وفــــي جمــيع االأحـــوال، يجـــب علـى مقدم الطلب ا�ستيفاء امل�ستندات خالل مدة ال تتجاوز 

)30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب.

املــادة ) 4 (

يجب على الدائرة املخت�سة فـي الهيئة درا�سة الطلب خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املطلوبة.

وفـي حال ا�ستيفاء الطلب امل�ستندات املطلوبة، تقوم الدائرة املخت�سة فـي الهيئة باإ�سدار 

اأنظمة  املوافقة املبدئية لتمكني مقدم الطلب من جتهيز النظام اخلا�ص بتقدمي خدمة 

التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي واخلوادم اخلا�سة بحفظ بيانات املنتفعني خالل )120( 

مائة وع�سرين يوما من تاريخ هذه املوافقة، وعلى مقدم الطلب اإخطار الدائرة املخت�سة 

عند االنتهاء من اإن�ساء النظام.

املــادة ) 5 (

يجـــب علـــى الدائـــرة املخت�ســـة فــــي الهيئـــة، بعــد ت�سلم االإخطار امل�سار اإليه فـي املادة )4( 

من هذه الالئحة اإ�سعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم معاينة النظام ومقداره )80( ثمانون 

رياال عمانيا.

�سداد  يفـيد  ما  تقدمي  بعد  بعد،  عن  النظام  معاينة  الهيئة  فـي  املخت�سة  للدائرة  ويجوز 

الر�سم املقرر.

املــادة ) 6 (

فـي حال موافقة الهيئة على نظام تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي 

تقوم الدائرة املخت�سة باإ�سعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم اإ�سدار الت�سريح ومقداره )٥0( 

خم�سون رياال عمانيا خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ االإ�سعار، وت�سدر الدائرة املخت�سة 

الت�سريح بعد تقدمي ما يفـيد �سداد هذا الر�سم.
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وفــــي حـــال تــم رف�ص الطلب، فـيجب اأن يكون القرار م�سببا، ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم 

من قرار رف�ص الطلب اإلى الرئي�ص التنفـيذي للهيئة، وذلك خالل )60( �ستني يوما من تاريخ 

العلم به، ويتم البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي 

تلك املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ص للتظلم.

وفـي جميع االأحوال، يعترب الطلب ملغى اإذا ف�سل مقدم الطلب - فـي اأي مرحلة من مراحل 

نظر الطلب - فـي االلتزام باأي من االإجراءات اأو املدد املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 7 (

تكون مدة الت�سريح )3( ثالث �سنوات تتجدد تلقائيا ملدة اأو مدد مماثلة بذات ر�سوم اإ�سدار 

اإلغاء  بطلب  له  امل�سرح  يتقدم  مل  ما  الالئحة،  هذه  من   )6( املادة  فـي  الواردة  الت�سريح 

الت�سريح قبل )30( ثالثني يوما على االأقل من تاريخ انتهائه.

املــادة ) 8 (

يجب على امل�سرح له اأن يدفع ر�سوم التجديد خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ التجديد، 

ويلتزم امل�سرح له فـي حالة التاأخر عن هذا امليعاد بدفع غرامة مقدارها )10( ع�سرة رياالت 

عمانية عن كل )30( ثالثني يوم تاأخري، وفـي حالة التاأخري عن دفع ر�سوم جتديد الت�سريح 

اأكرث من )٩0( ت�سعني يوما يعترب الت�سريح ملغى.

املــادة ) 9 (

حت�سل الهيئة ر�سما مقداره )10( ع�سرة رياالت عمانية الإعادة اإ�سدار الت�سريح عند فقده 

اأو فـي حال طلب اإجراء تعديالت عليه.

املــادة ) 10 (

يجب على امل�سرح له االلتزام باالآتي: 

1 - اأن تكـــون مراكـــز الر�سائـــل الق�ســـرية )SMS( ومراكـــز الدعم الهاتفـي للعمالء 

واملعدات واالأجهزة والواجهات امل�ستخدمة فـي تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد 

املوقع اجلغرافـي وحفظ بيانات املنتفعني داخل �سلطنة عمان.
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2 - عدم نقل اأي بيانات تتعلق بخدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي اأو بيانات 
املنتفعني اإلى خارج �سلطنة عمان.

3 - ا�ستخدام املوارد املتعلقة بتقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي 
ك�سرائح االت�سال )SIM Cards(، وعناوين بروتوكول االإنرتنت واأ�سماء النطاقات 

من داخل �سلطنة عمان.

4 - احلفاظ على �سرية بيانات املنتفعني، واالحتفاظ بها ملدة )6( �ستة اأ�سهر على االأقل، 
مع اإتاحة االطالع عليها للجهات املخت�سة عند الطلب.

ا�ستخدام موقع  اأو  املنتفعني،  بيانات  نقل موقع حفظ  فـي حاالت  الهيئة  اإ�سعار   -  ٥
جديد داخل �سلطنة عمان، اأو تزويد املنتفعني باأنظمة تتبع اإ�سافـية، مع االلتزام 
بروتوكول  وعناوين  البيانات  حفظ  مبواقع  املتعلقة  باملعلومات  الهيئة  بتزويد 

االإنرتنت واأ�سماء النطاقات.

6 - و�سع مل�سقات على املركبات التي يتم تتبعها اأو االتفاق مع الهيئة على اآلية اأخرى 
تبني اأن املركبة خا�سعة الأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي.

٧ - االحتفـــاظ بجميــع البيانات واملخططات الفنية لالأنظمة امل�ستخدمة فـي تقدمي 
املوؤ�س�سات  املنتفعني من  و�سجل  املوقع اجلغرافـي،  التتبع وحتديد  اأنظمة  خدمة 
وال�سركات واالأفــراد، وبيانــــات اخلدمـــة املقدمـــة لـــكل منهـــم، وتقدميـــها للهيئــــة 

اأو للجهات املخت�سة عند الطلب.

8 - اتخــاذ التدابيــر الالزمــة ل�سمان �سالمة م�سغلي وم�ستخدمي النظام على مدار 
ال�ساعة.

٩ - اتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان اإ�سالح االأعطال )ال�سيانة( التي يكون من �ساأنها 
تقدمي  فـي  امل�ستخدمة  االت�ساالت  واأجهزة  نظم  كفاءة  اأو  �سالمة  على  التاأثري 

خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي على الفور.

10 - احل�سول على املوافقات الالزمة من اأي جهة اأخرى ذات �سلة.

11 - احل�سول على املوافقات النوعية من الهيئة لالأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي خدمة 
اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي.
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املــادة ) 11 (

تتبع ومراقبة  املوقع اجلغرافـي الأغرا�ص  التتبع وحتديد  اأنظمة  ال يجوز تقدمي خدمة 

االأفراد اأو مركباتهم ال�سخ�سية، اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة كتابيا، على اأن يتحمل 

امل�سرح له تقدمي ما يثبت موافقة الويل اأو الو�سي اأو مالك املركبة للهيئة.

املــادة ) 12 (

يحظر على امل�سرح له التنازل للغري عن الت�سريح.

املــادة ) 13 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأو جزاء من�سو�ص عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت امل�سار 

اإليه واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له، اأو فـي اأي قانون اآخر، يجوز للهيئة فـي حالة 

خمالفة اأحكام هذه الالئحة، اتخاذ اأي من االإجراءات االآتية:

1 - وقف الت�سريح حلني اإزالة املخالفة.

2 - فر�ص غرامة مالية ال تتجاوز )1000( األف ريال عماين عن كل خمالفة.

3 - اإلغاء الت�سريح، فـي املخالفات اجل�سيمة اأو التي ال ميكن ت�سحيحها، وذلك بقرار 

م�سبب.
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قـــرار
رقـــم 2022/90

بتعديل بع�ص اأحكام الرتخي�ص من الفئة الأولى
 لل�صركــــة العمانيــــة لالت�صــــالت )�ص.م.ع.ع( 

لتقدمي خدمات الت�صالت العامة الثابتة الأ�صا�صية

ا�ستنــادا اإلى قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،
العمانية لالت�ساالت )�ش.م.ع.ع( لتقدمي خدمات  لل�سركة  االأولى  الفئة  واإلى الرتخي�ش من 

االت�ساالت العامة الثابتة االأ�سا�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/20، 
واإلى مـــوافقــــة جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
العمانية  لل�سركة  االأولى  الفئة  من  الرتخي�ش  من   )1( املادة  من   )34( البند  بن�ش  ي�ستبدل 
لالت�ساالت )�ش.م.ع.ع( لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة الثابتة االأ�سا�سية امل�سار اإليه، الن�ش االآتي: 
املنتفع  لتمكني  البيانات  نقل  تتيح  التي  االت�ساالت  خدمة  النطاق:  عري�ش  النفاذ  "خدمة 
من الو�سول اإلى البيانات وتطبيقات املحتوى ال�سوتي واملرئي وفقا للمعايري التي حتددها 

الهيئة من وقت الآخر".
املــادة الثانيــــة 

ي�ستبدل بن�ش البند )3-1( من ال�سرط )3( من الرتخي�ش من الفئة االأولى لل�سركة العمانية 
لالت�ساالت )�ش.م.ع.ع( لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة الثابتة االأ�سا�سية امل�سار اإليه، الن�ش االآتي: 
 - الهيئة  تقره  �سعر معقول  - مقابل  بناء على طلبه  اأي منتفع  بتزويد  له  املرخ�ش  "يلتزم 

بخدمة ال�سوت االأ�سا�سية وخدمة النفاذ عري�ش النطاق فـي منطقة تغطيته اجلغرافـية".

املــادة الثالثــــة 
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ش مع اأحكامه.

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

�صـدر فـي : 21 من �صــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق : 22 من مــــــــايـــو 2022م

نا�صـــــر بن خميــــــ�ص اجل�صمـــــــــي 
رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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قـــرار
رقـــم 2022/91

بتعديل بع�ص اأحكام الرتخي�ص  من الفئة الأولى 
لل�صركـة العمانيـة القطريـة لالت�صـالت )�ص.م.ع.ع( 

لإن�صــاء وت�صغيــل نظــام خدمــات ات�صــالت عامــة ثابتــة
ا�ستنــادا اإلى قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

)�ش.م.ع.ع(  لالت�ساالت  القطرية  العمانية  لل�سركة  االأولى  الفئة  من  الرتخي�ش  واإلى 
الإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�ساالت عامة ثابتة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/34،

واإلى مـــوافقة جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ش البند )27( من املادة )1( من الرتخي�ش من الفئة االأولى لل�سركة العمانية 
القطرية لالت�ساالت )�ش.م.ع.ع( الإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�ساالت عامة ثابتة امل�سار اإليه، 

الن�ش االآتي: 
املنتفع  لتمكني  البيانات  نقل  تتيح  التي  االت�ساالت  خدمة  النطاق:  عري�ش  النفاذ  "خدمة 
من الو�سول اإلى البيانات وتطبيقات املحتوى ال�سوتي واملرئي وفقا للمعايري التي حتددها 

الهيئة من وقت الآخر".
املــادة الثانيــــة 

لل�سركة  االأولى  الفئة  من  الرتخي�ش  من   )3( ال�سرط  من   )1-3( البند  بن�ش  ي�ستبدل 
العمانية القطرية لالت�ساالت )�ش.م.ع.ع( الإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�ساالت عامة 

ثابتة امل�سار اإليه، الن�ش االآتي: 
"يلتزم املرخ�ش له بتزويد اأي منتفع بناء على طلبــه - مقابل �سعر معقول تقره الهيئة - بخدمة 

ال�سوت االأ�سا�سية وخدمة النفاذ عري�ش النطاق فـي منطقة تغطيته اجلغرافـية".
املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ش مع اأحكامه.
املــادة الرابعـــــة 

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

�صـدر فـي : 21 من �صــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق : 22 من مــــــــايـــو 2022م

نا�صـــــر بن خميــــــ�ص اجل�صمـــــــــي 
رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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قـــرار
رقـــم ٩2/2022

بتعديل بع�ص اأحكام الرتخي�ص من الفئة الأولى 
ل�شركــة اأوا�شــر عمــان و�شركاوؤهــــم )�ص.م.ع.م( 

لإن�شـاء وت�شغيـل نظـام خدمـات ات�شـالت عامـة ثابتـة

ا�ستنــادا اإلى قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـانــي رقم 2002/30،
الإن�ساء  )�ش.م.ع.م(  ��سركا�ؤهم  عمان  اأ�ا�سر  ل�سركة  االأ�لى  الفئة  من  الرتخي�ش  �اإلى 

�ت�سغيل نظام خدمات ات�ساالت عامة ثابتة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/60، 
�اإلى مـــوافقــــة جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

�بناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

اأ�ا�سر  ي�ستبدل بن�ش البند )26( من املادة )1( من الرتخي�ش من الفئة االأ�لى ل�سركة 
امل�سار  ثابتة  عامة  ات�ساالت  خدمات  نظام  �ت�سغيل  الإن�ساء  )�ش.م.ع.م(  ��سركا�ؤهم  عمان 

اإليه، الن�ش االآتي: 
املنتفع  لتمكني  البيانات  نقل  تتيح  التي  االت�ساالت  خدمة  النطاق:  عري�ش  النفاذ  "خدمة 
من الو�سول اإلى البيانات �تطبيقات املحتوى ال�سوتي �املرئي �فقا للمعايري التي حتددها 

الهيئة من �قت الآخر".

املــادة الثانيــــة 

ل�سركـــة  االأ�لـــى  الفئـــة  ال�سرط )3( من الرتخي�ش من  البند )3-1( من  ي�ستبدل بن�ش 
اأ�ا�ســر عمان ��سركا�ؤهم )�ش.م.ع.م( الإن�ساء �ت�سغيل نظام خدمات ات�ساالت عامة ثابتة 

امل�سار اإليه، الن�ش االآتي: 
"يلتزم املرخ�ش له بتز�يد اأي منتفع بناء على طلبه - مقابل �سعر معقول تقره الهيئة - بخدمة 

ال�سوت االأ�سا�سية �خدمة النفاذ عري�ش النطاق فـي منطقة تغطيته اجلغرافـية".
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املــادة الثالثــــة 

عمان  اأ�ا�سر  ل�سركة  االأ�لى  الفئــة  مــن  الرتخيــ�ش  مــن   )29( ال�ســرط  بنــ�ش  ي�ستبـــدل 
اإليه،  امل�سار  ثابتة  عامة  ات�ساالت  خدمات  نظام  �ت�سغيل  الإن�ساء  )�ش.م.ع.م(  ��سركا�ؤهم 

الن�ش االآتي:
"االإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية االأ�سهم:

29 - 1 - يجـــب احل�ســـول علـــى موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية اأي �سخ�ش الأ�سهمه 
لدى املرخ�ش له يجعل عدد االأ�سهم الرتاكمي التي ميلكها ذلك ال�سخ�ش 

ي�سل اإلى اأ� يتجا�ز ن�سبة )5%( خم�سة باملائة من اأ�سهم املرخ�ش له.
29 - 2 - يجب اأن يقدم طلب املوافقة امل�سار اإليه فـي ال�سرط )29-1( قبل )30( ثالثني 

يوم عمل من التاريخ املقرتح ل�سريان هذا التغيري، اأ� اكت�ساب االأ�سهم.
29 - 3 - يلتـــزم املرخـــ�ش لـــه باإبـــالغ الهيئــــة �سنويــــا خــــالل )30( ثالثـــني يــــوم عمــل 
اأي �سخ�ش  با�سم  ل�سريــان الرتخيــ�ش  الفعلـــي  التاريـــخ  مـــن  �سنـــة  كـــل  من 
طبيعي اأ� معنوي ميلك اأكرث من )50%( خم�سني باملائة من اأ�سهم املرخ�ش 
له املبا�سرة اأ� غري املبا�سرة، �جمموع االأ�سهم التي ميلكها فـي تاريخ االإبالغ.

29 - ٤ - يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ش له اأي معلومات ذات عالقة باأي اندماج، 
اأ� ا�ستحواذ خا�سة به".

املــادة الرابعـــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأ� يتعار�ش مع اأحكامه.

املــادة اخلام�شــة 

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

�شـدر فـي : 21 من �شــــــــوال 1443هـ

املـوافــــق : 22 من مــــــــايـــو 2022م

نا�شـــــر بن خميــــــ�ص اجل�شمـــــــــي 

رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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قـــرار

رقـــم 2022/93

باإ�شدار لئحة تنظيم تقدمي خدمات اإنرتنت الأ�شياء 

ا�ستنــادا اإلى قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144، 

واإلى القرار رقم 2012/116 باإعفاء بع�ص خدمات االت�ساالت من اأحكام الرتاخي�ص املن�سو�ص 
عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت،

واإلى الئحة تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي ال�سادرة بالقرار رقم 2022/8٩،

واإلى موافقة وزارة املالية،

واإلى مـوافقــة جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الئحة تنظيم تقدمي خدمات اإنرتنت االأ�سياء، املرفقة.

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة 

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

�شـدر فـي : 22 من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق : 23 من مــــــــايـــو 2022م

نا�شـــــر بن خميــــــ�س اجل�شمـــــــــي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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لئحة تنظيم تقدمي خدمات اإنرتنت الأ�شياء

الف�شــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

الهيئــــة: 
هيئة تنظيم االت�ساالت. 

اأجهزة اإنرتنت الأ�شياء: 
اأجهزة بقدرات ات�ساالت اإلزامية واختيارية ال�ست�سعار البيانات وتفعيلها ونقلها وتخزينها 

ومعاجلتها. 

املنظومــة: 
منظومة اإنرتنت االأ�سياء التي تقوم بت�سغيل واإدارة ومراقبة اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء، وميكن 
من خاللها اإر�سال وا�ستقبال وتبادل وحتليل وتخزين ومعاجلة البيانات، وذلك عرب اأجهزة 

ومعدات وبرجميات وتطبيقات معدة لذلك الغر�ص.

اخلدمــة: 
خدمة اإنرتنت االأ�سياء املقدمة عرب املنظومة. 

بوابة اإنرتنت الأ�شياء: 
وحدة فـي املنظومة تربط اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء ب�سبكات االت�ساالت املرخ�سة فـي �سلطنة 
عمان، الإجراء الرتجمة الالزمة بني الربوتوكوالت امل�ستخدمة فـي �سبكات االت�سال وتلك 

امل�ستخدمة من قبل اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء.

الت�شريـــح:
موافقة �سادرة من الهيئة بتقدمي خدمات اإنرتنت االأ�سياء.

امل�شــرح لــه:
كل �سخ�ص طبيعي اأو اعتباري حا�سل على الت�سريح.
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املــادة ) 2 (

ومالك  االأ�سياء،  اإنرتنت  خدمات  بتقدمي  لهم  امل�سرح  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�سري 
املباين واملجمعات ال�سكنية اأو التجارية اخلا�سة الراغبني فـي اإن�ساء وت�سغيل املنظومة.

املــادة ) 3 (

يلتزم كل من يقوم باإن�ساء وت�سغيل املنظومة داخل املباين واملجمعات ال�سكنية اأو التجارية 
اخلا�سة الأغرا�ص غري جتارية، باالآتي:

1 - ا�ستيفاء املتطلبات اخلا�سة باأمن وحماية وخ�سو�سية البيانات املن�سو�ص عليها 
فـي املادة )13( من هذه الالئحة.

2 - اأن تكون االأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي اخلدمة معتمدة من قبل الهيئة. 

3 - اأن يتم اإن�ساء املنظومة، وت�سغيلها من قبل مالكي هذه املباين واملجمعات ال�سكنية 
اأو التجارية اخلا�سة.

الف�شــل الثانــي

الت�شريــــح

املــادة ) 4 (

ال يجوز تقدمي اخلدمة الأغرا�ص جتارية اإال بعد احل�سول على ت�سريح بذلك من الهيئة.

املــادة ) ٥ (

يحظر التنازل عن الت�سريح اأو بيعه اأو تاأجريه اأو متكني االآخرين من ا�ستخدامه.

املــادة ) ٦ (

يقدم طلب احل�سول على الت�سريح اإلى الهيئة، وفقا للنموذج املعد لذلك مرفقا به اإي�سال 
�سداد ر�سم درا�سة الطلب املن�سو�ص عليه فـي املادة )12( من هذه الالئحة.

املــادة ) ٧ (

تقـــوم الدائــرة املخت�سة فـي الهيئة بدرا�سة طلب احل�سول على الت�سريح، والبت فـيه خالل 
املطلوبة، ويعترب م�سي  امل�ستندات  كافة  تاريخ تقدميه م�ستوفـيا  )30( ثالثني يوما من 

هذه املدة بدون رد من الهيئة رف�سا للطلب.
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الهيئة  رئي�ص  اإلى  كتابي  طلب  مبوجب  الرف�ص  قرار  من  التظلم  الطلب  ملقدم  ويجوز 
الرف�ص  بقرار  اإخطاره  تاريخ  يوما من  �ستني  التظلـــم خــالل )60(  اأ�سبـــاب  بــه  مو�سحـــا 
اأو فوات املوعد املن�سو�ص عليه فـي الفقرة االأولى من هذه املادة دون رد، ويجب البت فـي 
التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي تلك املدة دون البت فـيه 

مبثابة رف�ص للتظلم.
ويعترب الطلب ملغى اإذا م�ست )30( ثالثون يوما دون اأن يوفر مقدم الطلب اأيا من املعلومات 

اأو امل�ستندات التي طلبتها الهيئة.
املــادة ) ٨ (

ت�سدر الدائرة املخت�سة فـي الهيئة موافقة مبدئية �سالحيتها )12( اثنا ع�سر �سهرا فـي حال 
باإن�ساء  املدة  هذه  خالل  الطلب  مقدم  ويقوم  املطلوبة،  امل�ستندات  كافة  الطلب  ا�ستيفاء 
اإخطار  الطلب  مقدم  على  ويجب  البيانات،  بحفظ  اخلا�سة  اخلوادم  وجتهيز  املنظومة 

الهيئة عند االنتهاء من اإن�ساء املنظومة.
املــادة ) 9 (

يجب على الدائرة املخت�سة فـي الهيئة، بعد ت�سلم اإخطار مقدم الطلب باالنتهاء من اإن�ساء 
املنظومة امل�سار اإليه فـي املادة )8( من هذه الالئحة، معاينة املنظومة واإ�سعار مقدم الطلب 
للدائرة  ويجوز  الالئحة،  هذه  من   )12( املادة  فـي  عليه  املن�سو�ص  املعاينة  ر�سم  ب�سداد 

املخت�سة فـي الهيئة بح�سب تقديرها تنفـيذ املعاينة عن بعد.

املــادة ) 10 (

تقوم الهيئة - فـي حال املوافقة على املنظومة - باإ�سعار مقدم الطلب ب�سداد ر�سم اإ�سدار 
الت�سريح املن�سو�ص عليه فـي املادة )12( من هذه الالئحة، خالل )30( ثالثني يوما من 

تاريخ املوافقة.
املــادة ) 11 (

تكــون مــدة الت�سريــح )3( ثالث �سنوات، يجدد تلقائيا ما مل يطلب امل�سرح له وقفه اأو اإلغاءه، 
قبل تاريخ انتهائه.

ويجوز للهيئة اأن متنح مهلة )1( �سهر واحد من تاريخ جتديد الت�سريـح ل�سداد الر�سوم 
املقررة لذلك، وفـي حال عدم ال�سداد فاإنه يتم حت�سيل غرامة قدرها )6٪( �ستة باملائة من قيمة 

الر�سم املقرر عن كل �سهر تاأخري حتى )3( ثالثة اأ�سهر. 
يعترب  ال�سابقة  الفقرة  فـي  املحددة  املدة  خالل  والغرامات  الر�سوم  �سداد  عدم  حال  وفـي 

الت�سريـح ملغى.

-62-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٣(

املــادة ) 12 (

حتدد ر�سوم احل�سول على الت�سريح على النحو االآتي:

قيمة الر�شم بالريال العمايناخلدمــــةم

80درا�سة طلب احل�سول على الت�سريح1

100ر�سم املعاينة2

ر�سم اإ�سدار الت�سريح اأو جتديده3

)1000( - 1
2 - )350( بالن�سـبة للموؤ�س�ســـات امل�سجلة 
املوؤ�س�ســـــات  تنميــــــة  هيئـــــة  لــــدى 

ال�سغيــــرة واملتو�سطــــة 

الف�شـــل الثالــث

التزامــات وحقوق امل�شرح له

املــادة ) 13 (

يجب على امل�سرح له بتقدمي اخلدمة االلتزام باالآتي:
للعمالء  الهاتفـي  الدعم  ومراكز   )SMS( الق�سرية  الر�سائل  خدمات  تكون  اأن   -  1

واملعدات واالأجهزة امل�ستخدمة فـي حفظ بيانات املنتفعني داخل �سلطنة عمان.
2 - عدم نقل اأي بيانات تتعلق باملنظومة اإلى خارج �سلطنة عمان.

3 - اأن يكون موقع بوابة اإنرتنت االأ�سياء وجميع مكونات املنظومة داخل �سلطنة عمان.
4 - احلفاظ على �سرية بيانات املنتفعني، واالحتفاظ بها ملدة )6( �ستة اأ�سهر على االأقل، 

مع اإتاحة االطالع عليها للجهات املخت�سة عند الطلب.
5 - اإ�سعار الهيئة مبا�سرة قبل تغيري موقع اأي من عنا�سر املنظومة، وتوفـري اأي معلومات 

تطلبها الهيئة.
6 - االحتفاظ بجميع البيانات واملخططات الفنية لالأنظمة امل�ستخدمة فـي تقدمي 
اخلدمة  وبيانات  واالأفراد،  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  املنتفعني  و�سجل  اخلدمة، 

املقدمة لكل منهم، وتقدميها للهيئة اأو للجهات املخت�سة فـي حال الطلب.
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7 - اتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان �سالمة م�سغلي وم�ستخدمي املنظومة على مدار 
ال�ساعة.

8 - اتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان اإ�سالح االأعطال )ال�سيانة( التي يكون من �ساأنها 
تقدمي  فـي  امل�ستخدمة  االت�ساالت  واأجهزة  نظم  كفاءة  اأو  �سالمة  على  التاأثري 

اخلدمة على الفور.

تقديــم  فـــي  امل�ستخدمة  لالأجهزة  الهيئة  من  النوعية  املوافقات  على  احل�سول   -  ٩
اخلدمة.

 ،)SIM Cards( االت�سال  ك�سرائح  عمان  �سلطنة  داخل  مــن  مـــوارد  ا�ستخــــدام   -  10
وعناوين بروتوكول االإنرتنت واأ�سماء النطاقات.

املــادة ) 14 (

يجــــوز للم�ســرح له تقديــم خدمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي دون احلاجة اإلى احل�سول 

على ت�سريح بذلك، �سريطة اإخطار الهيئة قبل تقدميه لتلك اخلدمة والتزامه باأحكام الئحة 

تقدمي خدمة اأنظمة التتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي امل�سار اإليها.

الف�شـــل الرابــع

اجلـــزاءات

املــادة ) 1٥ (

اأو كلها  اأحد اجلزاءات االآتية  اأن تتخذ  اأحكام هذه الالئحة،  يجــوز للهيئــة فـــي حالة خمالفة 

بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة:

خمالفة،  كل  عن  عماين  ريال  األف   )1000( تتجاوز  ال  مالية  غرامة  حت�سيل   -  1
وت�ساعف فـي حالة التكرار.

2 - وقــف الت�سريـــح ملدة ال تزيــد على )3( ثالثة اأ�سهر واتخاذ كافة االإجراءات ملنع 
تقدمي اخلدمة.

3 - اإلغاء الت�سريح.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1443(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2019/00016 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 29/9/2019)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(
Loc Cl.:( 51)ت�صنيف لوكارنو

)71(
ت�صريي اأوتوموبايل كو, ال تي دي - جن�صيته �صينية1
2
3

)72(

اييوم , �صتيف جن�صيته �صيني1
2
3
4

)73(1
2

اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(
2
3

)30(
بيانات الأ�صبقية

رقم الأولوية: 201930215900.1
تاريخ الأولوية: 6/5/2019

  منوذج �صناعي : Car                                                                )28( عدد النماذج فـي الطلب         )12(
)54(     املنتج الذي يغطيه الطلب:           

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن ت�صجيـــــل النمــاذج ال�صناعــــية وفقــا لأحكام قانــــون حقـــوق 
امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67.

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2019/00017 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 30/9/2019)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(
Loc Cl.:( 51)ت�صنيف لوكارنو

)71(
�صركة م�صافـي )ذ.م.م( - اإماراتية1
2
3

)72(

روبرت موناجهان - بريطاين1
2
3
4

)73(
1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

)30(
بيانات الأ�صبقية

D6000190/2019 :رقم الأولوية
تاريخ الأولوية: 4/4/2019

  منوذج �صناعي   : Masafi Glass Bottles    )28( عدد النماذج فـي الطلب         )12(
)54(     املنتج الذي يغطيه الطلب:        

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2019/00018 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 1/10/2019)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(
Loc Cl.:( 51) ت�صنيف لوكارنو

)71(
اأ 1 الفن�س برودكت�س كومباين بي فـي تي ال تي دي  - هندي1

2
3

)72(

فيفك جوبتا - هندي1

2
3
4

)73(
1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

)30(
بيانات الأ�صبقية

رقم الأولوية: 
تاريخ الأولوية: 

)12(
 منوذج �صناعي: ENHANCED ANTI                  )28( عدد النماذج فـي الطلب     

                           CLIMB SECURITY FENCE
)54(     املنتج الذي يغطيه الطلب:         

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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�إعــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات الرباءات املقبولة، وعلى كل ذي م�صلحة احلق فـي 
االعرتا�ض اأمام الدائرة خالل )120( يوما من تاريخ الن�صر وذلك طبقا للمادة )9 - 5 - ج(

وفقا الأحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 واملادة )31( 
من الئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز �لبيانـات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــز�لبيان �لببليوجر�فـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�صم طالب الرباءة

72ا�صم املخرتع

73ا�صم املمنوح له احلق فـي امللكية
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 - 1
)21(OM/P/2016/00127
)22(4/5/2016
)31(PCT/US2013/076802
)32(20/12/2013
)33(US
التحكم فـي متغري حفر ذو حلقة مغلقة.)54(

CLOSED-LOOP DRILLING PARAMETER CONTROL 

)57( 
 

هاليبورتون اينريجي �صريفـي�صز، اإنك)71(
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC   

)72(HAY, Richard, Thomas                                              هاي، ريت�صارد، توما�ض
WINSLOW, Daniel                                                              وين�صلو، دانييل
DEOLALIKAR, Neelesh                                               ديوالليكار، نيلي�ض
STRACHAN, Michael                                                    صرتات�صان، مايكل�

فـي  للتحكم  تو�صيحية  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
جتميعة حفر تت�صمن ا�صتقبال بيانات قيا�ض من م�صت�صعر 
احلفر  جتميعة  عنا�صر  باأحد  مقرتن  االأقل  على  واحد 
جلزء  ت�صغيل  قيد  حتديد  ميكن  التكوين.  فـي  املو�صوعة 
على  جزئيا  اأ�صا�ض،  على  احلفر  جتميعة  من  االأقل  على 
االإزاحة.  بيانات  من  وجمموعة  التكوين  منوذج  االأقل، 
من  اأكرث  اأو  واحد  لتغيري  حتكم  اإ�صارة  توليد  ميكن 
اأ�صا�ض، جزئيا على  متغريات احلفر لتجميعة احلفر على 
اإ�صارة  اإر�صال  االأقل، بيانات القيا�ض وقيد الت�صغيل. ميكن 

التحكم اإلى عن�صر ميكن التحكم به لتجميعة احلفر.
An example method for control of a drilling assembly includes 
receiving measurement data from at least one sensor coupled to 
an element of the drilling assembly positioned in a formation. 
An operating constraint for at least a portion of the drilling 
assembly may be determined based, at least in part, on a model 
of the formation and a set of offset data. A control signal may be 
generated to alter one or more drilling parameters of the drilling 
assembly based, at least in part, on the measurement data and 
the operating constraint. The control signal may be transmitted 
to a controllable element of the drilling assembly.
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 - 2
)21(OM/P/2017/00120
)22(30/4/2017
)31( PCT/US2015/057853
)32(28/10/2015
)33(US

)54(ACTIVE WEDGE BARRIER                                      .حاجز اإ�صفـيني ن�صط

)57( 
 

)71(NEUSCH INNOVATIONS, LP                         نيو�ض انوفـي�صينز، ال بي

)72(NEUSCH, William, H.                                                  .نيو�ض، ويليام، ات�ض

على  ي�صتمل  اإ�صفـيني  حاجز  بنظام  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
�صحلة،  قاعدة  املثال  �صبيل  على  قاعدة،  داخل  يو�صع  اإطار 
مت�صل  اأ�صا�ض  طرف  لها  اأ�صابع  على  ي�صتمل  اإ�صفـيني  حاجز 
اإعاقة ميتد ب�صكل  اأ�صا�ض وع�صو  حموريا باالإطار عند جانب 
متعامد على االأ�صابع ومت�صل عند اأطراف التهديد بكل اإ�صبع 
من االأ�صابع واآلية ت�صغيل تو�صع حتت اجلانب العلوي لالإطار 
ومت�صلة بواحد من االأ�صابع لتحريك احلاجز بني و�صع غري 
مفرود مع و�صع احلاجز االإ�صفـيني داخل االإطار وو�صع مفرود 

مع و�صع حاجز االإعاقة فوق اجلانب العلوي.

A wedge barrier system includes a frame to be disposed within 
a foundation, for example a shallow foundation, a wedge barrier 
comprising fingers having an asset end pivotally connected to 
the frame at an asset side and a blocking member extending 
perpendicular to the fingers and connected at threat ends of 
each of the fingers and a drive mechanism located below the 
top side of the frame and connected to one of the fingers to 
move the wedge barrier between a non-deployed position with 
the wedge barrier disposed inside the frame and a deployed 
position with the blocking member located above the top side.
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 - 3
)21(OM/P/2018/00003
)22(7/1/2018
)31(PCT/NL2016/050486
)32(6/7/2016
)33(NL

حتبيب منتجات اليوريا.)54(
GRANULATION OF UREA PRODUCTS

يتم الك�صف عن طريقة ل�صنع حبيبات منتج اليوريا التي حتتوي على يوريا وملح برتكيز )57(
عال، مثل كربيتات اأمونيوم اليوريا. وميكن اأن تكون الن�صبة العالية املذكورة لتوفـري 
كمية من امللح اأعلى من حد ذوبان امللح فـي اليوريا. وتتميز حبيبة االخرتاع باحتوائها 
على �صطح ناعم ال يكون تركيز كربيتات االأمونيوم به عاليا فـي حالة وجود كربيتات 
اأمونيوم اليوريا. ووفقا لالخرتاع جند اأنه يتم حتقيق ذلك عن طريق تق�صيم �صوائل 
التغذية على التحبيب. وي�صتند هذا التق�صيم اإلى �صوائل حتبيب النهائية ذات حمتوى 
عال مبا فـيه الكفاية من امللح، و�صائل حتبيب نهائي )يقوم بتحديد ال�صطح( يحتوي 
على حمتوى ملح اأقل من حد ذوبان امللح، اأو ال يحتوي على ملح على االإطالق. فعلى 
�صبيل املثال، فـي حالة كربيتات اأمونيوم اليوريا، جند اأن ال�صوائل احلبيبية الالنهائية 
اأكرث من 20٪ من كربيتات االأمونيوم. وي�صتمل  رمبا تكون عبارة عن طني يوريا مع 

�صائل التحبيب النهائي على كربيتات اأمونيوم وزنها 0-20٪، اأي اأقل من حد الذوبان.
Disclosed is a method of making a granulate of a urea product comprising urea 
and a salt, such as urea ammonium sulfate, having a high content of the salt. 
The high content is such as to provide an amount of the salt above the limit 
of solubility of the salt in urea. The granulate of the invention is characterized 
by having a smooth surface, which, e.g. in the event of urea ammonium 
sulfate, is not normally the case for granulate having the aforementioned 
high ammonium sulfate content. According to the invention this is realized 
by dividing the feed liquids to granulation. This division is based on non-
final granulation liquids of a sufficiently high content of the salt, and a final 
granulation liquid (determining the surface) having a salt content of below the 
solubility limit of the salt, or no salt at all. E.g. in the event of urea ammonium 
sulfate, the non-final granulation liquids possibly are a slurry of urea and 
more than 20 wt.% of ammonium sulfate. The final granulation liquid then 
has 0-20 wt.% of ammonium sulfate, i.e. below the solubility limit.

)71(STAMICARBON B.V.                                         .صتاميكاربون بي. فـي�
)72( SOONS, Petrus Catharina Gerlach              صون�ض، بيرت�ض كاثارينا جريالخ�

SCHAAFSMA, Stefan Hendrikus                    صاف�صما، �صتيفان هيندريك�ض�

-73-
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 
قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 96963
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة جمان الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2015/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 103524
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سغري البلبل للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2016/7/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104770

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية، خياطة مالب�س ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الراقي املتكاملة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 121309

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يا�سر اليافعي الدولية و�سركائه للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137489

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواطي اجلنوب للتجارة واملقاولت �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137921

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت البقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرب اخلليج املتكاملة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152354

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأحذية امللكية املعتمدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153598

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل البحار املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154188

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع البوظة والآي�س كرمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سام خالد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 102406

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املهمة احلرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/5/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140406

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييا، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو 

املتنقلة القانيات، خدمات املطاعم )خدمات تقدمي الوجبات وامل�سروبات(، خدمات مطاعم 

اخلدمة الذاتية )خدمات تقدمي الوجبات وامل�سروبات(، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفيفة )خدمات تقدمي الوجبات وامل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حـلول الأعمال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148204

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تلميع �سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحر ال�سامت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144778

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجناز الدولية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150995

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار �سحم للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152303

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رعاية واإدارة والإ�سراف على الريا�سات الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العمانية لالألعاب والريا�سات الإلكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154837

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغ�سلة للغ�سيل اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم ال�ساطع للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150356

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غاية الأخوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150686

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الباردة(، خدمات الكافترييات)بيع  التموين بالطعام وال�سراب)بيع الع�سائر وامل�سروبات 

الع�سائر وامل�سروبات الباردة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الياقوت لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153919

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء واملواد ال�سحية واملواد الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العمود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154298

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية والأدوات املكتبية، البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة للكتب اجلديدة وال�سحف واملجالت )مكتبة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احتاد اإبراء احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152369

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمــل عـــر�س املنتجـــات الغذائية مثل املعجنــات، احللويات، الع�سائــر، منتجات اأ�سرية 

وغريها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع التميمي املطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154071

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سموخ احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154073

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل التفوق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154074

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بحرية ال�سوكولتة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154075

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املر�ساه ال�سرتاتيجيا والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154076

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافترييــــات، خدمـــات  وال�ســـراب، خدمـــات  بالطعـــام  التمويــن 

املطاعــم، تزيني الطعــام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة احلجاب الذهبي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154077

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيـــب  ال�سياحيـــة،  الأماكــــن  لرتيـــاد  النقـــل  خدمـــات 

الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة عربي للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154086

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الأمزون الطبية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154087
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري مالعب التن�س، تاأجري املالعب الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن بن خمي�س بن زهران احلرا�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154088
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�س مطيبة لغايات  م�ستح�سرات بزموث لغايات �سيدلنية، فحم لغايات �سيدلنية، 
�سيدلنية، مراهم ل�سعة الربد لغايات �سيدلنية، م�ستح�سرات �سيدلنية، م�ستح�سرات 
لعالج  �سيدلنية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  كيميائية  م�ستح�سرات  كل�سية،  �سيدلنية 
حروق ال�سم�س، عالجات مه�سمة لغايات �سيدلنية، اأثريات لغايات �سيدلنية، اأوراق �سجر 
لالأغرا�س  احلليب  �سكر  لغايات �سيدلنية،  لو�سن،  لغايات �سيدلنية، غ�سولت  الكافور 
م�ستح�سرات  �سيدلنية،  لغايات  مراهم  �سيدلنية،  لغايات  دواء  اأقرا�س  ال�سيدلنية، 
�سيدلنية للعناية بالب�سرة، م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج ق�سرة الراأ�س، كب�سولت لغايات 
�سيدلنية، خالت ا�سيتات لغايات �سيدلنية، اأحما�س لغايات �سيدلنية، يوديدات لغايات 
ال�سيديل،  لال�ستخدام  كحول  ال�سيدلنية،  لالأغرا�س  ال�سبار  م�ستح�سرات  �سيدلنية، 
م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدلنية، م�ستح�سرات �سيدلنية مغذية لالأغرا�س الطبية 

وال�ست�سفائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العطاء املتكامل الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154089

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ست�سارات املعمارية، الهند�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دلتا لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154091

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلت تن�سيد حروف الطباعة، الطباعة، �سناديق للقوالب ت�ستخدم فـي الطباعة، اآلت �سب 

حروف الطباعة، اأجهزة حتبري لآلت الطباعة، اأ�سطوانات لآلت الطباعة، قوالب ت�ستخدم 

فـي الطباعة، اآلت الطباعة ال�سناعية النافثة للحرب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن الأ�سالة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154092

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، حلويات، احللوى العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حرفه لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154095

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�س�سة لأجهزة احلا�سب الآيل 

والربامج الغري املعدة كطلب العميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأنظمة جمع البيانات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154096

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن املزن املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154097

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت،  امليالد،  اأ�سجار عيد  حلويات لتزيني 

بالنعناع، كعك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زينب بنت نا�سر بن خمي�س الفار�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154100

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأنابيب النفط والغاز ومعدات حفر اآبار النفط والغاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راأ�س احلمراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154101

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالوة طحينية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املتخ�س�سة لالأغذية املتكاملة )املنطقة احلرة ب�ساللة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154102

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البارون العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154104

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو هزاع املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154105

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خملفات  معاجلة  واإعا�سة(،  )متوين  الطعام  جتهيز  وال�سراب)�سركات  بالطعام  التموين 

الطعام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك الطعام العماين )دائمة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154108

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الرتكية،  احلمامات  خدمات  ال�سحية،  لالأغرا�س  العامة  احلمامات  خدمات 

العناية  الطبيعي،  العالج  التدليك،  امل�ساج  ال�سعر،  ت�سريح  خدمات  التجميل،  �سالونات 

ال�سعر  اإزالة  باجلمال،  العناية  خدمات  البخارية،  احلمامات  خدمات  اليدين،  باأظافر 

بال�سمع، ثقب اجل�سد، تاأجري اأجهزة ت�سفيف ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة موزة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154109
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية، 
وتنظيم احلفالت واملوؤمترات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكني لالأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154111
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعدنية  والأطر  اللحام  اأ�سياخ  مثل:  اأخرى  معدنية  للحام)م�سنوعات  معدنية  ق�سبان 
وال�سال�سل واجلنازير واأجرا�س ومرا�س ال�سفن واأدوت تثبيت خطوط ال�سكك احلديدة(، 
والأطر  اللحام  اأ�سياخ  اأخرى مثل:  الربط)م�سنوعات معدنية  اأ�سرطة معدنية لأغرا�س 
ال�سكك  خطوط  تثبيت  واأدوت  ال�سفن  ومرا�س  واأجرا�س  واجلنازير  وال�سال�سل  املعدنية 
والأطر  اللحام  اأ�سياخ  اأخرى مثل:  اأطر معدنية لالأبواب)م�سنوعات معدنية  احلديدة(، 
ال�سكك  خطوط  تثبيت  واأدوت  ال�سفن  ومرا�س  واأجرا�س  واجلنازير  وال�سال�سل  املعدنية 
اأ�سياخ اللحام  اإطارية معدنية لالأبواب)م�سنوعات معدنية اأخرى مثل:  األواح  احلديدة(، 
خطوط  تثبيت  واأدوت  ال�سفن  ومرا�س  واأجرا�س  واجلنازير  وال�سال�سل  املعدنية  والأطر 

ال�سكك احلديدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سكري و�سركائه للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154112

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ف�ساتني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج �ساللة اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154127

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البطاقات وال�سرائح الإلكرتونية البنكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربوج العاملية للحلول الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154132

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع  الكرمية،  الأحجار  اأو من  الثمينة  املعادن  واملجوهرات من  جموهرات)�سنع احللي 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأجماد ال�ساخمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154133

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع وبيع ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املي�س لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154134

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دنيا املقاهي ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154138

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب ومتديد اأنابيب ال�سرف ال�سحي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املهند�س املبدع للم�ساريع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154140

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سراق نظائر اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154141

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارات)اإدارة  وكالت  خدمات  املوؤجرة(،  اأو  اململوكة  املباين  العقارات)اإدارة  تاأجري 

التقييم  املوؤجرة(،  اأو  اململوكة  املباين  )اإدارة  العقارات  تثمني  املوؤجرة(،  اأو  اململوكة  املباين 

املايل، التاأمني والأعمال امل�سرفية والعقارات،)اإدارة املباين اململوكة اأو املوؤجرة(، اإدارة 

العقارات)اإدارة املباين اململوكة اأو املوؤجرة(، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية)اإدارة املباين 

اململوكة اأو املوؤجرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الولية للتنمية والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154143

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم اأنظمة حا�سوب، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع الإنرتنت، خدمات م�سادقة 

فـي  ال�ست�سارة  الإلكرتونية، خدمات  التجارة  ملعامالت  التكنولوجيا  با�ستخدام  امل�ستخدم 

جمال التكنولوجيا، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب، خدمات الوقاية 

من الفريو�سات احلا�سوبية، ت�سميم برامج حا�سوبية، جهات خارجية موردة للخدمات فـي 

جمال تكنولوجيا املعلومات، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال الأمن على الإنرتنت، من�سات 

تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احلو�سني الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154167

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية وم�ستلزمات منزلية )�سوبر ماركت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساريع العمالقة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154196

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللويات ال�سكرية، �سندوي�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جند احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154239

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سا�سات عر�س اأجزاء حا�سوب، برامج مراقبة برامج حا�سوب، فاأرة اأدوات طرفية للحا�سوب، 

قارئات حروف ب�سرية، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، اأقرا�س ب�سرية، طابعات ت�ستخدم 

اأجهزة احلا�سوب، وحدات معاجلة مركزية معاجلات، قارئات معدات معاجلة بيانات،  مع 

ما�سحات  الريا�سية،  الألعاب  ومعدات  املركبات  ملقاعد  امل�ستخدمة  بخالف  اأمان  كوابح 

املدجمة، م�سغالت  الأقرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  الكا�سيت،  بيانات، م�سجالت  معدات معاجلة 

ترجمة  اأجهزة  الك�سافة،  الأ�سواء  لتثبيت  مكهربة  ق�سبان  احلا�سوب،  لأجهزة  الأقرا�س 

للت�سوير  وم�سية  اإ�ساءة  اأجهزة  للب�سائع،  اإلكرتونية  بيانية  بطاقات  جيبية،  اإلكرتونية 

الفوتوغرافـي، بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية، مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري، 

لوحات اإعالنات اإلكرتونية، حا�سبات جيب، كبالت ت�سغيل للمحركات، �سا�سات فيديو، هواتف 

فيديو، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، اأجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين، 

هواتف حممولة، لبادات الفاأرة، م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع اأجهزة احلا�سوب، برامج األعاب 
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حا�سوب، �سماعات الراأ�س، كوابح اإ�ساءة، اأجهزة نداء ل�سلكي، اأجهزة ال�ستقبال والإر�سال، 

حتميل نغمات للهواتف النقالة، حتميل ملفات ال�سور، اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي 

GPS، حوا�سيب حممولة، حقائب مكيفة للحوا�سب املحمولة، اأكمام للحوا�سب املحمولة، 

كتب  قارئات  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  اإلكرتونية،  �سور  اإطارات 

اإلكرتونية، هواتف ذكية، جهاز مراقبة الأطفال، جهاز مراقبة الأطفال بالفيديو، اأغطية 

عد�سات، حوا�سيب لوحية، بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح، م�سفرة، نظارات ثالثية الأبعاد، 

للهواتف  اأغلفة  رقمية،  لفتات  خلوية،  هواتف  الفيديو،  األعاب  لأجهزة  ذاكرة  بطاقات 

ويدوية  الأرجل  اأحادية  الذاتي  للت�سوير  دعامات  الذكية،  للهواتف  حافظات  الذكية، 

ال�ستعمال، اأغ�سية واقية خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب، مكرب ال�سوت الفرعي، �سماعات 

حوا�سيب  رقمية،  اإلكرتونية  �سا�سات  اإلكرتونية،  تفاعلية  �سبورة  الفرتا�سي،  الواقع 

الزبون النحيف، حوا�سيب ميكن ارتداوؤها، �سا�سات لعر�س الفيديو ميكن ارتداوؤها، اأجهزة 

الراأ�س،  ل�سماعات  خا�سة  لالأذن  )ح�سوة(  �سمادة  الفرتا�سية،  املفاتيح  لوحات  لإ�سقاط 

املايك )ملحقات الكمبيوتر(، منظم رقمي للتحكم باحلرارة، مقاب�س كهربائية، برجميات 

من�سات  نارية،  وغري  متفجرة  غري  الإنقاذ  م�ساعل  للتحميل،  قابلة  الكمبيوتر  لألعاب 

ال�سيارات،  وقوف  جم�سمات  بعد،  عن  الت�سالت  �سماعات  املحمول،  للكمبيوتر  مالئمة 

طابعات للتذاكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأفراد لالإدارة التكاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154253

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العالج الطبيعي)مراكز تاأهيل متخ�س�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبابيل بركاء �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154254

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج الأول للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154257

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق، ورق مقوى، �سناديق قبعات من الورق املقوى، قوالب للتزيني لالأطعمة وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخامة الورد �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154259

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وكالت الأعمال التجارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�ستمي و�سركاه للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154260

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهور اخلزامي الفواحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154261

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة الرقمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة فن للطباعة الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154262

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح وجتميع وت�سنيع وتركيب اأنظمة التربيد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سلطان الكعبي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154263

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كواكب ملا وراء البحار للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154270

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سابي وادي �ساللة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154271

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، حجز مقاعد ال�سفر، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر، النقل اللوجي�ستي، 

ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سكيلة الطريان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154272

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سراقة البحر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للنظارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سباب احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154279

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رمو�س  ال�سعر،  جتعيد  م�ستح�سرات  لل�سعر،  ملونات  مكياج،  م�ستح�سرات  اأظافر،  ملمع 

م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز البحرية لل�سحة والتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154280

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تهاين ال�سيابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154281

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للعطور وم�ستلزمات التجميل، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليل املخيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154283

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرفادة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154285

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي، الت�سميم ال�سناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البتكار للت�سميم �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154286

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل بيع مالب�س وملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهام للت�سميم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154291

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكولتة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  قهوة،  بوظة،  خمرية،  بدون  خبز  �ساي، 

باحلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سراب القريب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154295

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأخري لالأدوات املعدنية واحللول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154297

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية، البيع باجلملة 

والإح�سائية  احلا�سبة  لالآلت  باجلملة  البيع  باجلملة،  ومتديداتها  الكهربائية  لالأدوات 

والكتابية ومعدات املكاتب ولوازمها، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لآلت ومعدات 

امل�سانع، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات الكهربائية ومتديداتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دلتا للكهرباء واخلدمات الهند�سية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154304

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد احل�سارة املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154305
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو تيمور الكندي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154307
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني الإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات بيوت 
العتكاف، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، توفري ت�سهيالت اأرا�سي خميمات، خدمات 
املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، خدمات 
املطاعم،  النهارية، خدمات  الفنادق، خدمات دور احل�سانة  ال�سياح، خدمات  اإقامة  اأماكن 
حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة، اإيواء احليوانات، خدمات احلانات البارات، خدمات خميمات العطالت 
اأماكن اإقامة، تاأجري املباين املتنقلة، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة، خدمات الفنادق ال�سغرية 
غرف  تاأجري  الزجاجية،  والأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  املوتيالت، 
الجتماعات، تاأجري اخليم، تاأجري اأجهزة الطبخ، تاأجري اآلت توزيع املاء ال�سالح لل�سرب، 
على  نحت  التلفزة،  وا�ستوديوهات  للم�سارح  املخ�س�سة  تلك  غري  الإ�ساءة  اأجهزة  تاأجري 
واملغادرة،  الو�سول  حالت  اإدارة  املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  فـي  ال�ستقبال  خدمات  الأغذية، 
الطعام، تزيني  و�سوبا، تزيني  اأودون  وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة  خدمات مطاعم 
الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، خدمات الطهاة ال�سخ�سية 
ينا�سب  ما  ح�سب  والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد 

امل�ستهلك، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التطوير وال�ستثمار امل�ستدام
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

-114-



اجلريدة الر�سمية العدد )1443(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154309

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�سر املن�سوجات، النجارة، خياطة املالب�س، معاجلة الن�سيج بالكي الدائم، �سقل الأحذية، 

�سباغة اجللد، تف�سيل املالب�س، معاجلة الأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ك�سوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154312

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س)بيع املالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�سا املدين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154315

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الودائع الذهبية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154316

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع نظارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج الذهبي احلديث �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154320

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحـــــال لـــالأعمال الـــــــدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154323

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، خدمات قيادة ال�سيارات، خدمات ال�سيارات )بيع 

ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفري لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154324

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأ�سواء الطريف لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154325

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خامات حديدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط لإنتاج احلديد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

-118-



اجلريدة الر�سمية العدد )1443(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154326

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحالم وعايدة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154328

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء، ا�ست�سارات اإن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة لالأعمال وال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154329

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأكادمييات للرتبية والتعليم، خدمات حدائق املالهي، خدمات الت�سلية، تدريب احليوانات، 

تاأجري معدات الت�سوير ال�سينمائي، خدمات امل�سيف، خدمات �ستوديوهات �سناعة الأفالم 

الرتفيه،  اأو  للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ال�سريك،  عرو�س  تقدمي  ال�سينمائية، 

دورات درا�سية باملرا�سلة، الرتبية البدنية، تاأجري م�ساهد العر�س، و�سائل ال�ستجمام توفري، 

الرتبية  خدمات  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  خالف  الن�سو�س  ن�سر  بالراديو،  الرتفيه 

بخالف   ، الأفالم  اإنتاج  ال�سينمائية،  الأفالم  تاأجري  ال�سوت،  م�سجالت  تاأجري  والتعليم، 

الأفالم الإعالنية، تعليمات الريا�سة البدنية، خدمات مكتبات الإعارة، ن�سر الكتب، تاأجري 

املنوعات،  عرو�س  تقدمي  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  والتلفزيون،  الراديو  اأجهزة 

التلفزيوين،  الرتفيه  امل�سرحية،  العرو�س  اإنتاج  امل�سرحي،  الإنتاج  الورك�سرتا،  خدمات 

تزويد  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفري  احليوانات،  حدائق  خدمات  م�سرحية،  م�ساهد  تاأجري 

للمقامرة،  الكازينوهات  جتهيزات  توفري  املتجولة،  املكتبات  خدمات  للفنانني،  العار�سني 

املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم  التعليم،  اأو  للرتفيه  النوادي  خدمات 

تنظيم واإدارة الجتماعات، خدمات الدي�سكو، معلومات عن الرتبية والتعليم، المتحانات 

خدمات  تعليمية،  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�س  تنظيم  الرتفيه،  عن  معلومات  التعليمية، 

املراهنة، توفري ت�سهيالت لعبة الغولف، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية 

وال�سحية، خدمات مع�سكرات العطالت للرتفيه، عر�س متثيليات حية، عرو�س �سينمائية، 

العملي  التدريب  ترفيه،  حفالت  تنظيم  الريا�سية،  املباريات  تنظيم  احل�سانة،  مدار�س 

عر�س، توفري جتهيزات املتاحف عر�س ومعار�س، خدمات �ستديوهات الت�سجيل، معلومات 

تاأجري  املركبات،  عدا  الريا�سة  معدات  تاأجري  الغط�س،  معدات  تاأجري  ال�ستجمام،  عن 

اأ�سرطة  تاأجري  ال�سريطية،  باحلافظات  التلفزيونية  امل�سجالت  تاأجري  ال�ستادات،  مرافق 

واإدارة  تنظيم  الريا�سية،  املع�سكرات  خدمات  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  الفيديو، 
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الندوات، توقيت املنا�سبات الريا�سية، التعليم فـي املدار�س الداخلية، تنظيم واإدارة ور�سات 

العمل تدريب، تنظيم م�سابقات اجلمال، حجز املقاعد للعرو�س امل�سرحية، اإعادة ت�سجيل 

اليان�سيب، تنظيم احلفالت الراق�سة، تنظيم العرو�س  ال�سوت، التعليم الديني، تنظيم 

خدمات متعهدي احلفالت، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، تاأجري معدات اإر�سال وا�ستقبال 

ال�سوت، تاأجري اأجهزة الإ�ساءة للم�سارح اأو �ستوديوهات التلفزيون، تاأجري مالعب التن�س، 

تاأجري كامريات الفيديو، الن�سر املكتبي الإلكرتوين، كتابة ن�سو�س ال�سيناريوهات لغايات 

اأ�سرطة الفيديو، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية على الإنرتنت،  اإعداد  اإعالنية،  غري 

الكاروكي،  �سبكة حا�سوب، خدمات  املقدمة مبا�سرة من  الألعاب  الأفالم، خدمات  ترجمة 

غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات  توفري  ليلية،  نوادي  املو�سيقي،  التاأليف  خدمات 

القابلة للتنزيل، تقدمي التقارير امل�سورة، الت�سوير الفوتوغرافـي، التوجيه املهني ن�سائح 

ت�سجيل  الإ�سارة،  لغة  تف�سري  الرتجمة،  الأنباء،  مرا�سلي  خدمات  تدريبية،  اأو  تعليمية 

اأ�سرطة الفيديو، الت�سوير بامليكروفيلم، خدمات وكالت التذاكر ترفيه، كتابة الن�سو�س، 

تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية، خدمات اخلط، خدمات العرو�س بخالف ما كان منها 

التدريب،  اإر�ساد  تنظيم،  الرتفيه  لأغرا�س  الأزياء  عرو�س  والإعالن،  الدعاية  لغايات 

تاأجري املالعب الريا�سية، خدمات مقدم الأغاين، خدمات مرتجم اللغة، خدمات املدرب 

ال�سخ�سية تدريبات اللياقة املدنية، اإجراء ف�سول اللياقة البدنية، اإعادة التدريب املهني، 

اإنتاج املو�سيقى، تاأجري اللعب، تاأجري معدات اللعب، خدمات التعليم التي توفرها املدار�س، 

ال�سبكية،  غري  الفيديوهات  توفري  للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية،  غري  املو�سيقى  توفري 

كلمات  كتابة  املبا�سرة،  تعليمية  منتديات  وعقد  تنظيم  الإر�ساد،  للتنزيل،  متاحة  غري 

التلفزيونية وال�سينمائية، تنظيم جولت برفقة مر�سدين  ال�سيناريوهات  الأغاين، كتابة 

القابلة  غري  الأفالم  توفري  متثيلية،  اأجهزة  توفرها  التي  التدريب  خدمات  �سياحيني، 

للتنزيل من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب، توفري الربامج التلفزيونية غري 

القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب، تعليم ال�سادو تعليم مرا�سم 
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املائية،  لالأحياء  داخلي  حو�س  تاأجري  فني،  عمل  تاأجري  الأيكيدو،  تعليم  ال�ساي،  تقدمي 

ترتيب رحالت الت�سلق برفقة دليل، معرفة كيفية النقل تدريب، تنظيم اأحداث كوزبالي 

الفنية،  املعار�س  تقدمها  التي  الرتفيهية  اأو  التعليمية  اأو  الثقافية  اخلدمات  الرتفيه، 

خدمات تعليمية مقدمة من ذوي الحتياجات اخلا�سة، تعليمات اجلودو، فح�س ثقافـي 

خدمات  للمنا�سبات،  �سوتية  هند�سية  خدمات  طيار،  بدون  لطائرات  الطيارين  لتاأهيل 

حترير الفيديو للمنا�سبات، خدمات فني اإ�ساءة للمنا�سبات، اإخراج الأفالم بخالف اأفالم 

ت�سنيفات  توفري  الثقافة،  اأو  الرتفيه  لأغرا�س  مبراجع  امل�ستخدمني  تزويد  الإعالنات، 

اللياقة  تقييم  املدربني، خدمات  ا�ستئجار  الرتفيهية،  اأو  الثقافية  لالأغرا�س  للم�ستخدم 

البدنية لأغرا�س التدريب، ر�سم الوجه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جامعة نزوى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154330

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)مقهى ومطعم(، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بـــن �سلـــــــمان البلو�ســـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154331

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خرزة وخيط املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154333

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو�سحة،  خارجية،  مالب�س  بنطلونات،  جاهزة،  مالب�س  قبعات،  مالب�س،  قم�سان،  �سالت، 

�سالت من الفرو، جالبيات مالب�س، معاطف، مالب�س للمواليد، عباءات ن�سائية، مالب�س 

ن�سائية داخلية، مالب�س تقليدية، مالب�س مطرزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر اجلوري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154336

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الفواكه واخل�سراوات الطازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت املدائن احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154337

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خامات حديدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط لل�سناعات احلديدية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154339
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، 
ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، تاأجري برامج حا�سوب، ا�سرتجاع 
بيانات احلا�سوب، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، ت�سميم اأنظمة حا�سوب، 
تفعيل  لالآخرين،  الإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  احلا�سوب،  برامج  ن�سخ 
مواقع الإنرتنت، حتميل برامج حا�سوبية، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، خدمات 
اأنظمة  مراقبة  الإنرتنت،  فـي  بحث  اأجهزة  توفري  احلا�سوبية،  الفريو�سات  من  الوقاية 
تخزين  الإنرتنت،  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  بعد،  عن  بالتداول  احلا�سوب 
احلا�سوبية عن طريق  والربجمة  التكنولوجيا  توفري معلومات عن  للبيانات،  اإلكرتوين 
مواقع الإنرتنت، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب، 
مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن الأعطال، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات، 
تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر، خدمات 

م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحلى الو�سائف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154342
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�ســـراوات  ع�سائـــر  الع�سائـــر(،  بيــع  )حمـــالت  فواكــــه  ع�سائـــر 
م�سروبـــات،)حمالت بيــع الع�سائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مهند بن كمال حيدر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154345

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز مقاعد ال�سفر)حجز تذاكر ال�سفر(، احلجز لل�سفر)حجز تذاكر ال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفريات مرمول الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154346

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة اأكاليل الزهور، تن�سيق الزهور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخامة الورد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154348

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سطوانية ل�ساعات  اأجزاء  عقارب ال�ساعات، �ساعات كبرية، بندول �ساعات كبرية و�ساعات، 

احلائط و�ساعات اجليب واليد، اأ�ساور جموهرات، �ساعات يد، اأحزمة ل�ساعات اليد، وجوه 

�سال�سل  ال�ساعات،  اآليات  عموما،  وال�ساعات  الكبرية  ال�ساعات  �سناعة  املدرجة  ال�ساعات 

�ساعات،  نواب�س  �ساعات،  �ساعات،  علب  �ساعات،  م�سجلة،  موؤقتات  كرونوغرافات  �ساعات، 

مثبتات ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، علب لل�ساعات، علب لإهداء ال�ساعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفهد الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154354

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س)الغ�سيل اجلاف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيدق املتحدة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154356

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات ر�س، مر�سات، زجاجات، اأوعية زهور، مزهريات، بخاخات عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخامة الورد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154361

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتزيني  حلويات  جنمي،  يان�سون  يان�سون،  لوز،  عجينة  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب 

للطعام،  م�ستح�سرات منكهة  للقهوة،  منكهات  امليالد، منقوعات غري طبية،  عيد  اأ�سجار 

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

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

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

قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، 

علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكولتة، مرزبانية، كب�س 

قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية 

اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة، 

حمليات  كركم،  الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  الأثريية 

ذرة، دقيق  البقول، دقيق  بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق  طبيعية، 
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اأقرا�س  للعجني،  للطعام، خمائر  ن�سا  دقيق �سويا، طحني قمح،  ال�سعري،  دقيق  اخلردل، 

�سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 

كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو 

�سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 

باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية، 

مواد  خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكولتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات 

ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، مالتوز  متا�سك 

�سكر امللت، دب�س للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، 

جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، معجنات، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع 

بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  توابل،  فلفل  افرجي،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت  حلويات،  حلوى 

مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، 

�سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفيعة، تابيوكا، 

دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل 

للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، 

�سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات 

منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان 

مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�س 

م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات، 

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

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

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

هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، 
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�سل�سات طماطم، هالميات جلي، فواكه حلويات، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، ك�سرتد، 

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

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

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

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

الذرة،  لب  الأرز،  على  موؤ�س�سة  اأطعمة خفيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفيفة  توبل، 

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

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

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

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

لأغرا�س ال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار لأغرا�س 

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

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

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

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية،  فطائر  جياوزي 

الأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 

ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة 

اأ�سا�سها دقيق، بوريتو�س، �سراب الأغاف حمليات طبيعية،  يحتوي على مك�سرات، فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز، اأطباق جمفدة مكونها 

خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  الأ�سا�سي 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 
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دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة 

معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من 

طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز 

الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات،  ب�سطيلة  البطاطا،  من  م�سنوع  خبز  لومبري  حمم�س، 

احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون 

اأودون،  النف�س، �سعريية معكرونة،  النف�س، علكة لإنعا�س  النعناع لإنعا�س  املحالة، �سكاكر 

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

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

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

البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع 

من احللويات(، كب�سولت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة 

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

عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق الف�ساء الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154364
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلي باحللويات لتزيني الكعك)احللويات واملك�سرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساطئ اخلليج لالأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154388
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املواقد،  اإ�سالح و�سيانة  ال�سيارات،  الكهربائية، �سيانة واإ�سالح  تركيب واإ�سالح الأجهزة 
�سد  الإنذار  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  املكتبية،  واملعدات  الآلت  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب 
اإ�سالح  اأو  طالء  ال�سداأ،  مقاومة  ال�سرقة،  �سد  الإنذار  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  احلريق، 
واإ�سالحه،  وتنظيفه  بالفراء  العناية  الأفران،  واإ�سالح  تركيب  الإ�سارات،  اأو  الالفتات 
ت�سحيم املركبات، الغ�سيل، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات الآلية، تلميع املركبات، معاجلة 
املركبات،  تنظيف  بالورني�س،  التلميع  املركبات،  �سيانة  لل�سداأ،  م�سادة  مبواد  املركبات 
املحركات  بناء  اإعادة  الإ�سالح،  معلومات عن  ت�سليح،  املعطلة  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات 
املعطلة اأو التالفة جزئيا، اإعادة بناء املاكينات املعطلة اأو التالفة جزئيا، خدمات الت�سديع 

الهيدرويل، خدمات الكهربائيني، �سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القوة الذكية احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154445

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنظمة  مراقبة  ال�سبكات(،  لالآخرين)�سيانة  الإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء 

احلا�سوب بالتداول عن بعد)البيع لكامريات املراقبة والأنظمة والتحكم عن بعد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل القابل الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154487

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح نور حممد الزدجايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154671

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب)الآي�س كرمي والع�سائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�ساعد العاملية للتجارة والإنتاج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150970

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي، الت�سميم الداخلي، ال�ست�سارات املعمارية، الت�سميم ال�سناعي، 

الر�سوم  ت�سميم  اخلرائط،  ر�سم  خدمات  املدن،  تخطيط  التخطيطية،  الفنون  ت�سميم 

البيانية ملواد ترويجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة التجارة العاملية املبا�سرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147854

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة الكنز الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128950

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�سترياد وت�سدير وتوزيع املواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلبل للتجارة والتربيد �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149157

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملحمة لبيع حلوم املوا�سي والدواجن والأ�سماك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم ليايل ال�سعد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154016

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة لل�سحة واجلمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153991

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة )اإدارة عقارات و�سم�سرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج للربط التجاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154397

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق وترويج للمنتجات احلرفية الف�سيات، اخل�سبيات، اجللود، الفخار واخلزف، اأدوات 

ال�سيد، النحا�س واملعادن، م�ستقات العظام، احلجر واجلب�س، ال�سعفيات، الن�سيج ال�سوفـي، 

العطرية، ماء  النباتات واملواد  التجميل والبخور، تقطري  القطني، م�ستح�سرات  الن�سيج 

وزيت اللبان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149487
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات، املركبات، الأجهزة املخ�س�سة للتنقل برا اأو جوا اأو عن طريق املاء، املركبات الربية 
وال�ساحنات  ال�سيارات  وهي  املحركات،  ذات  املركبات  لها،  الهيكلية  والأجزاء  وال�سيارات 
وال�ساحنات ال�سغرية واحلافالت والدراجات النارية والدراجات الآلية واملركبات الريا�سية، 
وال�ساحنات  الكهربائية،  وال�ساحنات  الكهربائية،  ال�سيارات  وهي  الكهربائية،  ال�سيارات 
واملركبات  الآلية،  والدراجات  النارية،  والدراجات  الكهربائية،  واحلافالت  الكهربائية، 
الأر�سية،  للمركبات  الأقرا�ص  نقل احلركة وحمركات  الكهربائية، جمموعات  الريا�سية 
جمموعات نقل احلركة الكهربائية وحمركات الدفع للمركبات الأر�سية، من�سات املركبات 
الكهربائية منتجات حتويل املركبات لتحويل املركبات الأر�سية اإلى مركبات اأر�سية تعمل 

بالكهرباء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كارما اأوتوموتيف اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،9950  ،92618 ايه  �سى  ايرفـني،  رود،  جريونيمو   9950 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/24
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150928
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لدمج  املعزز  للواقع  الكمبيوتر  برامج  با�ستخدام  والرتويج  والإعالن  الت�سويق  خدمات 
البيانات الإلكرتونية مع بيئات العامل احلقيقي بغر�ص جتربة وعر�ص والتقاط وت�سجيل 
خدمات  تقدمي  املعزز،  واحل�سي  ال�سوتي  واملحتوى  الفـيديو  ومقاطع  ال�سور  وحترير 
و�سبكات  الكمبيوتر  عرب  لالآخرين  الإعالنات  ن�سر  لالآخرين،  الإنرتنت  عرب  الإعالن 

الت�سال الأخرى.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سناب انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دونالد دوغال�ص لوب نورث �سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90405، 2772، 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

حـــــق الأولـــويــــــــة: )رقــــم الأولــــويــــــــة: 90780585 - تــاريـــخ الأولــــويــــــة: 2021/6/17 - 

)US :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151772
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات الكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي، 6340 بار، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151776
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة برامج ولء العمالء، خدمات الدعاية والرتويج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي، 6340 بار، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151777
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون النقدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي، 6340 بار،الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153436
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات ذات املحركات واأجزاءها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي جيدو�سا كوجيو كابو�سيكي كاي�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-21، �سيباورا 3- ت�سوم، ميناتو-كو طوكيو 108-8410، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153438
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية  تي�سريتات،  بولو،  قم�سان  ريا�سية،  قم�سان  قم�سان،  �سرتات،  ريا�سية،  مالب�ص 
ريا�سية، اأحذية للقيادة، واأغطية للراأ�ص، وقبعات ريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي جيدو�سا كوجيو كابو�سيكي كاي�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-21، �سيباورا 3- ت�سوم، ميناتو-كو طوكيو 108-8410، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153524
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليم، توفـري التدريب، و�سائل الرتفـيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإي 9714 �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

املركز  الإمارات،  اأبراج  ملك  الرابع،  الطابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153789
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاي�سون فري�ص ميت�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،72762 ار  ايه  �سربينغديل،  باركوي،  تاي�سون  دون   2200 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153803

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقيق )عقيق، �ساعات منبهة، �سبائك من معادن نفـي�سة، مثبتات ل�سناعة �ساعات احلائط 

معادن  من  اأو�سمة  اأو  نيا�سني  الدقة(،  )متناهية  ذرية  �ساعات  واليد(،  اجليب  و�ساعات 

نفـي�سة، اأجزاء اأ�سطوانية )ل�سناعة �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(، خرز ل�سناعة 

املجوهرات، �سناديق من معادن نفـي�سة، اأ�ساور )جموهرات(، دبابي�ص للزينة )جموهرات(، 

هياكل جذعية من معادن نفـي�سة، علب ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، علب �ساعات 

�سغرية  حلي  �ساعات،  �سال�سل  )جموهرات(،  �سل�سلية  قالئد  )لالإهداء(،  واليد  اجليب 

)جموهرات(، كرونوغرافات )موقتات م�سجلة( )�ساعات(، كرونومرتات )موقتات دقيقة(، 

اأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة، كرونو�سكوبات )موقتات اإلكرتونية ال�سبط(، م�سابك ربطات 

العنق، علب �ساعات، عقارب �ساعة )ل�سناعة �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(، �ساعات 

حائط، �ساعات حائط و�ساعات جيب ويد كهربائية، اآليات ال�ساعات، جموهرات جمتزعة، 

)مرابط(  زمامات  نحا�سية،  م�سكوكات  رئي�سية(،  )�ساعات  �سبط  �ساعات  نقدية،  قطع 

اأكمام(، �ساعات يد )وجه ال�ساعة املدرج )قر�ص ال�ساعة( )ل�سناعة �ساعات احلائط و�ساعات 

اجليب واليد(، �ساعات �سم�سية، ما�ص، اأقراط، متاثيل �سغرية من معادن نفـي�سة، خيوط 

)ل�سناعة  �ساعة  عقارب  )م�سفـح(،  مطروق  اأو  م�سغول  غري  ذهب  )جموهرات(،  ذهبية 

�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(، حلي للقبعات من معادن نفـي�سة، �سبائك ت�سكيل 

من معادن نفـي�سة، اإيريديوم، عاج )جموهرات(، حلي من الكهرمان الأ�سود، كهرمان اأ�سود 

من  جموهرات  )�سناديق(،  جموهرات  علب  جموهرات،  م�سغول،  ن�سف  اأو  م�سغول  غري 

الكهرمان الأ�سفر، جموهرات مقلدة، علب جموهرات )�سناديق(، جموهرات من الكهرمان 

اأو  للمفاتيح )حلي �سغرية  الأ�سفر، جموهرات مقلدة )جموهرات غري ثمينة(، حلقات 

�سال�سل �سغرية(، زمامات )مرابط( اأكمام، �ساعات رئي�سية، ميداليات كبرية )جموهرات(، 

ميداليات، اآلت ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، قالئد )جموهرات(، فلز زيتوين 

)اأحجار كرمية(، دبابي�ص زينة، حلي للقبعات من معادن نفـي�سة، حلي من الكهرمان الأ�سود 
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حلي )جموهرات(، حلي من الكهرمان الأ�سود، حلي اأحذية من معادن نفـي�سة، اأوزميوم، 

بالديوم، جموهرات مقلدة )جموهرات غري ثمينة(، لآلئ )جموهرات(، لآلئ من الكهرمان 

امل�سغوط، بندول )ل�سناعة �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(، دبابي�ص )جموهرات(، 

دبابي�ص زينة، دبابي�ص ربطات العنق، بالتني )فلز(، معادن نفـي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف 

م�سغولة، اأحجار كرمية، روديوم، خوامت )جموهرات(، روثينيوم، اأحجار �سبه كرمية، حلي 

)م�سفـحة(،  مطروقة  اأو  م�سغولة  غري  ف�سة  ف�سية،  خيوط  نفـي�سة،  معادن  من  اأحذية 

بلخ�ص )�سبينل( )اأحجار كرمية(، نواب�ص �ساعات، ف�سة مغزولة )اأ�سالك ف�سية(، �ساعات 

)جموهرات(،  نفـي�سة  معادن  من  خيوط  �سم�سية،  �ساعات  اليد،  ل�ساعات  �سيور  توقيت، 

�ساعات،  �سوار  )جموهرات(،  �سغرية  حلي  العنق،  ربطات  دبابي�ص  العنق،  ربطات  م�سابك 

علب �ساعات، �سال�سل �ساعات، بلور لل�ساعات، الأغطية الزجاجية لل�ساعات، نواب�ص �ساعات، 

�سيور، �ساعات )�سيور �ساعات، �ساعات، اأ�سالك من معادن نفـي�سة )جموهرات(، اأ�سغال فنية 

من معادن نفـي�سة، �ساعات يد، املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من 

معادن نفـي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة فـي فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، 

اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة من�سور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اململكة   -21445 جدة   19541 �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/26

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:الأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153875
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكوابل  املعادن،  من  امل�سنوعة  للنقل  القابلة  املباين  والت�سييد،  للبناء  املعدنية  املواد 
والأ�سالك غري الكهربائية امل�سنوعة من املعادن ال�سائعة، حاويات معدنية لتخزين الأدوات 
�سناديق  معدنية،  تخزين  مالجئ  التخزين،  اأجهزة  للنقل،  املعدنية  احلاويات  )فارغة(، 
لأغرا�ص التخزين )معدنية(، رفوف )هياكل( من املعدن، وحدات البناء املعيارية املحمولة 
من املعدن، دعامات رفوف معدنية )بخالف اأجزاء الأثاث(، م�سارات )�سكك( من املعدن، 
حامالت معدنية للرفوف، الأغلفة املعدنية، الأطر املعدنية، هياكل البناء املعدنية، رفوف 
املن�سات من املعدن، الأ�سقف املعدنية، �سنادات معدنية قو�سية م�ستخدمة فـي بناء وجتميع 
الأ�سط، �سناديق من املعدن، الألواح املعدنية، �سناديق عدد املعادن، الأوعية املعدنية، قواطع 
معدنية، ق�سبان معدنية لل�سكك احلديدية، الدرجات املعدنية، من�سات معدنية للتحميل 
الإطارات  ذات  املباين  معدنية،  ممرات  املعدنية،  املباين  املعدن،  من  م�سابك  والتفريغ، 

املعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جونفاري ماترييال هاندلينج اي ا�ص
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نرويجية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأو�ستينجوفـيني 27، ان او-0661، اأو�سلو، الرنويج
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/28

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154061
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القبعات  البي�سبول،  طواقي  )مالب�ص(،  الأحزمة  املزرك�سة،  الكبرية  واملناديل  املالب�ص، 
الأدوار،  تاأدية  لألعاب  املخ�س�سة  املالب�ص  املعاطف،  املالب�ص،  اجلزم،  للراأ�ص،  ال�سوفـية 
القبعات،  القدي�سني،  لعيد  اأزياء خم�س�سة  القفازات )مالب�ص(،  القدم،  األب�سة  الف�ساتني، 
اأغطية الراأ�ص، القم�سان الف�سفا�سة التي لها قلن�سوات، مالب�ص الأطفال الر�سع، ال�سرتات 
املطر،  من  الواقية  املالب�ص  ال�سوفـية،  الكنزات  ال�سراويل،  الراحة،  مالب�ص  )مالب�ص(، 
النوم،  مالب�ص  التنانري،  الق�سرية،  ال�سراويل  الأحذية،  القم�سان،  اللفحات،  وال�سنادل، 
الف�سفا�سة،  الريا�سية  الكنزات  الكنزات،  الف�سفا�سة،  الريا�سية  ال�سراويل  واجلوارب، 
علوية  مالب�ص  ال�سيقة،  املالب�ص  الق�سرية،  الأكمام  ذات  القم�سان  ال�سباحة،  مالب�ص 

)مالب�ص(، والبدلت الريا�سية، مالب�ص حتتية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريوت جاميز انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،90064 ايه  �سي  اأجنلو�ص،  لو�ص  بوليفارد  اوليمبيك  دابليو.   1233 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154062
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكمبيوتر  واألعاب  م�سابقات  وتدفق  بث  والبث،  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  خدمات 
بث  خدمات  الال�سلكية،  وال�سبكات  والإنرتنت  العاملية  الت�سالت  �سبكات  عرب  والفـيديو 
الفـيديو وال�سوت والتلفزيون، خدمات البث عرب الإنرتنت عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية 

واملحلية، الإر�سال الإلكرتوين الال�سلكي للبيانات وال�سور واملعلومات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريوت جاميز انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 90064 ايه  �سي  اأجنلو�ص،  لو�ص  بوليفارد  اوليمبيك  دابليو.   1233 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154063
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب  وبطولت  م�سابقات  واإجراء  ترتيب  حتديدا:  الرتفـيه،  خدمات  الرتفـيه،  خدمات 
الكمبيوتر والفـيديو احلية، و�سع القواعد والأنظمة فـيما يتعلق مب�سابقات وبطولت األعاب 
الكمبيوتر والفـيديو، تقدمي العرو�ص التقدميية ال�سوتية واملرئية غري القابلة للتنزيل 
فـي جمالت م�سابقات وبطولت األعاب الكمبيوتر والفـيديو عرب املواقع الإلكرتونية، توفـري 
معلومات ترفـيهية غري قابلة للتنزيل حول م�سابقات وبطولت األعاب الكمبيوتر والفـيديو 
عرب املواقع الإلكرتونية، خدمات الرتفـيه، حتديدا: تنظيم اجتماعات وموؤمترات مبا�سرة 
مع املعجبني من خالل اللعب التفاعلي بني امل�ساركني فـي جمالت األعاب الكمبيوتر والفـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،90064 ايه  �سي  اأجنلو�ص،  لو�ص  بوليفارد  اوليمبيك  دابليو.   1233 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154139
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل الغري طبية، م�ستح�سرات التجميل و العطور والزيوت الأ�سا�سية، 
م�ستح�سرات التبيي�ص واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�ص، وم�ستح�سرات التنظيف و ال�سقل 

و الك�سط و اإزالة الأو�ساخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي اإ�ص دي اآي اإن اإ�ص. اأيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/بروفـينكالز، رقم 33، 08019 بر�سلونة، اأ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154145
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل الغري طبية، م�ستح�سرات التجميل و العطور والزيوت الأ�سا�سية، 
م�ستح�سرات التبيي�ص واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�ص، وم�ستح�سرات التنظيف و ال�سقل 

و الك�سط و اإزالة الأو�ساخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي اإ�ص دي اآي اإن اإ�ص. اأيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/بروفـينكالز، رقم 33، 08019 بر�سلونة، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154147
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل الغري طبية، م�ستح�سرات التجميل و العطور والزيوت الأ�سا�سية، 
م�ستح�سرات التبيي�ص واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�ص، وم�ستح�سرات التنظيف و ال�سقل 

و الك�سط و اإزالة الأو�ساخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي اإ�ص دي اآي اإن اإ�ص. اأيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/بروفـينكالز، رقم 33، 08019 بر�سلونة، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154215
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلد �سناعي ملقاعد ال�سيــارات، جلد �سناعي ملقاعد ال�سيــــارة، من�سوجات ملقاعد ال�سيــــارات، 
من�سوجات ملقاعد ال�سيــارة، تنجيد جلدي ملقاعد ال�سيــارات، تنجيد جلدي ملقاعد ال�سيــــارة، 
ال�سيارة  ملقاعد  وتقليد  جلدي  تنجيد  ال�سيارة،  مقاعد  تنجيد  ال�سيارات،  مقاعد  تنجيد 

مقاعد ال�سيارات والداخلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: نو. 2، تاكارات�سو، كاناجاوا - كو، يوكوهاما-�سي، كاناجاوا-كن، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154220
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل الغري طبية، م�ستح�سرات التجميل و العطور والزيوت الأ�سا�سية، 
م�ستح�سرات التبيي�ص واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�ص، وم�ستح�سرات التنظيف و ال�سقل 

و الك�سط و اإزالة الأو�ساخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي اإ�ص دي اآي اإن اإ�ص. اأيه.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/بروفـينكالز، رقم 33، 08019 بر�سلونة، 08019، اأ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154221
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات احلا�سوب القابلة للتنزيل ل�ستخدامها فـي خدمات ات�سالت املركبات، حتديدا: 
لت�سال احلا�سوب داخل املركبة، وبني حوا�سيب املركبة، مع الهواتف اخلليوية، ومع مراكز 
الهاتف املحمول ل�ستخدامها  القابلة للتنزيل على �سكل تطبيقات  البيانات، الربجميات 
فـي اإدارة قواعد البيانات، وخدمات ح�ساب العميل، ومنافع برنامج مكافاآت الولء، ور�سائل 
الت�سال املبا�سر مع العمالء، واإ�سعارات حالة املركبة، واإدارة معلومات عقد التمويل، واإدارة 
خدمة ال�سرتاك، برجميات تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل لإدارة ملفات ولء 
لتمكني  املركبات،  واإنزال  تن�سيق حتميل  املركبات،  العمالء، جدولة طلبات خدمة  و�سراء 

ا�سرتاكات خدمة التنقل، الإيجارات اأو ال�ستئجارات ق�سرية الأجل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: نو. 2، تاكارات�سو، كاناجاوا - كو، يوكوهاما-�سي، كاناجاوا-كن، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154222
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ني�سان،  منتجات  على  مكافاأة  حوافز  اأو  خ�سما  يوفر  الذي  العمالء  ولء  برنامج  اإدارة 
اإنفـينيتي، وقطع الغيار واخلدمات، والعرو�ص اخلا�سة اأو الرتقيات مع العالمات التجارية 
الرتفـيه،  الطعام،  تناول  الإقامة،  ال�سفر،  امللحقات،  مثل  جتارب  اأو  لعنا�سر  ال�سريكة 
الأن�سطة الريا�سية، الثقافـية، خدمة �سراء ال�سيارات عرب الإنرتنت التي تطابق املركبات 
الإنرتنت،  على  ال�سيارات  بيع  وتف�سيالته،  امل�ستهلك  احتياجات  على  بناء  بها  وتو�سي 
خدمات م�ساركة ال�سيارات، خدمات ال�سرتاك فـي ال�سيارات، وهي توفـري ال�ستخدام املوؤقت 

وتاأجري ال�سيارات ب�سكل متكرر يوميا اأو اأ�سبوعيا اأو �سهريا اأو �سنويا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: نو. 2، تاكارات�سو، كاناجاوا - كو، يوكوهاما-�سي، كاناجاوا-كن، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154226

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإ�سالح و�سيانة ال�سيارات، تقدمي معلومات حول خدمات اإ�سالح و�سيانة ال�سيارات، 

جدولة مواعيد ال�سيانة الروتينية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: نو. 2، تاكارات�سو، كاناجاوا - كو، يوكوهاما-�سي، كاناجاوا-كن، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154227
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم املركبات للمنازل واملكاتب لعمليات ال�سراء املكتملة واختبار القيادة وخدمات الإ�سالح 
اأو ال�سيانة، خدمات احلجز، وهي حجز اختبار القيادة للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: نو. 2، تاكارات�سو، كاناجاوا - كو، يوكوهاما-�سي، كاناجاوا-كن، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154228
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطهرات، املطهرات، املطهرات للنظافة اأو لأغرا�ص �سحية، م�ستح�سرات م�سادة للجراثيم 
للنظافة اأو لأغرا�ص �سحية، م�ستح�سرات التعقيم للنظافة اأو لأغرا�ص �سحية، م�ستح�سرات 
الق�ساء على الكائنات ال�سارة، الفطريات والأع�ساب ال�سارة، مبيدات الفطريات، مبيدات 
العرق  مزيالت  ح�سرية،  مبيدات  الطحالب،  مبيدات  الطفـيليات،  مبيدات  اجلراثيم، 

)بخالف ال�ستخدام ال�سخ�سي(، م�ستح�سرات لتنقية الهواء طارد احل�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بورت �سن ليت، ويرال، مري�سي�سايد، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154264
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وخدمات  و�ساي  ومقهى  �ساي  وبار  ومقهى  اخلفـيفة  للوجبات  ومطعم  وكافترييا  مطعم 
غرفة ال�ساي، خدمات الأغذية وامل�سروبات، وهي توفـري الأطعمة وامل�سروبات لال�ستهالك 
داخل وخارج املبنى، تنفـيذ املطعم واحل�سول على خدمات املطعم، خدمات املطاعم، خدمات 
القهوة وال�ساي وامل�سروبات والأغذية املكتبية، خدمات الغذاء التعاقدية، خدمات حت�سري 
الأطعمة وامل�سروبات، توفـري موقع على الإنرتنت يعر�ص معلومات تتعلق با�ستخدام و�سنع 

وتقدمي القهوة وال�ساي واملنتجات ذات ال�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بارك افنيو، امريفـيل، �سي ايه 94608، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154318
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافـيني،  القهوة اخلالية من  القهوة املطحونة،  القهوة املحم�سة، حبوب  القهوة، حبوب 
اأقرا�ص القهوة، كب�سولت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري، م�سروبات م�سنوعة من القهوة، 
م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات القهوة مع احلليب، م�سروبات مثلجة م�سنوعة من 
القهوة، قهوة باردة معباأة فـي زجاجات، قهوة باردة معباأة، �سراب مركز لتنكيه امل�سروبات، 
كيك الوجبات اخلفـيفة، الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها القهوة، الوجبات اخلفـيفة التي 
بن  حبوب  ال�سكاكر،  التوفة،  بال�سوكولتة،  املغطاة  املك�سرات  احللوى،  احلبوب،  اأ�سا�سها 
واحللوى،  ال�ساي،  القهوة،  من  تتكون  هدايا  جمموعات  بال�سوكولتة،  مغطاة  حمم�سة 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  الكاكاو  ال�سطائر،  املحلى،  والكعك  املخبوزة،  الب�سائع 
امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي، م�ستح�سرات امل�سروبات امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، 
م�ستح�سرات امل�سروبات غري امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، حتديدا: ال�ساي وامل�سروبات 
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امل�سروبات امل�سنوعة  الكافـيني، �ساي الرويبو�ص، خلطات  منزوعة الكافـيني واخلالية من 
للنقع،  �ساي  املعباأة،  ال�ساي  اأكيا�ص  ال�ساي،  واأكيا�ص  املعباأة  غري  ال�ساي  اأوراق  ال�ساي،  من 
م�ستخل�سات ال�ساي، اأوراق ال�ساي املباعة فـي عبوات ال�ساي، كب�سولت حتتوي على ال�ساي 
بنكهة  ال�ساي  اأ�سا�سها  م�سروبات  املغلف،  اأو  زجاجات  فـي  املعباأ  ال�ساي  م�سروب  للتخمري، 

الفواكه فـي الفئة 30.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بارك افنيو، امريفـيل، �سي ايه، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154322
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ومقهى  �ساي  وبار  ومقهى  ومقهى  ومقهى  اخلفـيفة  للوجبات  ومطعم  وكافترييا  مطعم 
و�ساي وخدمات غرفة ال�ساي، خدمات الأغذية وامل�سروبات، وهي توفـري الأطعمة وامل�سروبات 
خدمات  املطعم،  خدمات  على  واحل�سول  املطعم  تنفـيذ  املبنى،  وخارج  داخل  لال�ستهالك 
املطاعم، خدمات القهوة وال�ساي وامل�سروبات والأغذية املكتبية، خدمات الغذاء التعاقدية، 
خدمات حت�سري الأطعمة وامل�سروبات، توفـري موقع على الإنرتنت يعر�ص معلومات تتعلق 

با�ستخدام و�سنع وتقدمي القهوة وال�ساي واملنتجات ذات ال�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بارك افنيو، امريفـيل، �سي ايه 94608، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154343
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافـيني،  القهوة اخلالية من  القهوة املطحونة،  القهوة املحم�سة، حبوب  القهوة، حبوب 
اأقرا�ص القهوة، كب�سولت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري، م�سروبات م�سنوعة من القهوة، 
م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات القهوة مع احلليب، م�سروبات مثلجة م�سنوعة من 
القهوة، قهوة باردة معباأة فـي زجاجات، قهوة باردة معباأة، �سراب مركز لتنكيه امل�سروبات، 
كيك الوجبات اخلفـيفة، الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها القهوة، الوجبات اخلفـيفة التي 
بن  حبوب  ال�سكاكر،  التوفة،  بال�سوكولتة،  املغطاة  املك�سرات  احللوى،  احلبوب،  اأ�سا�سها 
واحللوى،  ال�ساي،  القهوة،  من  تتكون  هدايا  جمموعات  بال�سوكولتة،  مغطاة  حمم�سة 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  الكاكاو  ال�سطائر،  املحلى،  والكعك  املخبوزة،  الب�سائع 
امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي، م�ستح�سرات امل�سروبات امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، 
م�ستح�سرات امل�سروبات غري امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، حتديدا: ال�ساي وامل�سروبات 
امل�سروبات امل�سنوعة  الكافـيني، �ساي الرويبو�ص، خلطات  منزوعة الكافـيني واخلالية من 
للنقع،  �ساي  املعباأة،  ال�ساي  اأكيا�ص  ال�ساي،  واأكيا�ص  املعباأة  غري  ال�ساي  اأوراق  ال�ساي،  من 
م�ستخل�سات ال�ساي، اأوراق ال�ساي املباعة فـي عبوات ال�ساي، كب�سولت حتتوي على ال�ساي 
بنكهة  ال�ساي  اأ�سا�سها  م�سروبات  املغلف،  اأو  زجاجات  فـي  املعباأ  ال�ساي  م�سروب  للتخمري، 

الفواكه فـي الفئة 30.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ايه  �سي  امريفـيل،  افنيو،  1400بارك  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

94608، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154417

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، حبوب النب املحم�ص حبوب النب املطحونة قهوة خالية من الكافـيني قرون القهوة، 

كب�سولت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بارك افنيو، امريفـيل، �سي ايه 94608، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154418

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، حبوب النب املحم�ص حبوب النب املطحونة قهوة خالية من الكافـيني قرون القهوة، 

كب�سولت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بارك افنيو، امريفـيل، �سي ايه 94608، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136027

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القرطا�سية والأدوات الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليمان بن حممد ال�سبحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122196

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملايكرويف  الفران  مطابخ  اأجهزة  �سنع  واملطابخ،  واملطاعم  الفانادق  معدات  تركيب 

وال�سوايات اأجهزة حمم�سات اخلبز اأجهزة عمل �ساي وقهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ديب الأحمد و�سركاه �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137166

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة الف�ساتني والعبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل حور �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153554

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، ال�سم�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هامبتونز انرتنا�سيونال و�سركاهم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135210

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة الوطن الربونزية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/13
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84733
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/9/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1053 فـي 2014/4/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مزارع اجلود الوطنية �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ن�سائم العز املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة  
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 118737
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/10/8م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1273 فـي 2018/12/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبو عبداللـه احلوقاين للتجارة
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: روائع الأ�سدقاء للتجارة - ت�سامنية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة  
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 295 ر.ب: 611, �سلطنة عمان

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل:: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/22 م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 135029

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1373 فـي 2021/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بيت الأحالم لالأعمال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بهجة وادي غول للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139460

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1367 فـي 2020/11/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الفنار الدولية لال�ستثمار

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: املجرة العاملية لال�ستثمار �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 488 ر.ب: 600, �سلطنة عمان

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131607

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/8/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1345 فـي 2020/6/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �ستار تيلفيجن برودكت�سيونز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ديزين انرتبراي�سيز, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 500 �ساوث بوينا في�ستا �سرتيت, بوربنك, كاليفورنيا 91521 , 

الوليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/9/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131609

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1318 فـي 2019/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �ستار تيلفيجن برودكت�سيونز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ديزين انرتبراي�سيز, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 500 �ساوث بوينا في�ستا �سرتيت, بوربنك, كاليفورنيا 91521 , 

الوليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/9/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/22م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131610

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1318 فـي 2019/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق:  �ستار تيلفيجن برودكت�سيونز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ديزين انرتبراي�سيز, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 500 �ساوث بوينا في�ستا �سرتيت, بوربنك, كاليفورنيا 91521, 

الوليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/9/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/22م 
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ا�ستــدراك
تنـــــوه وز�رة �لتجــــــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار �إلـــى �أنــه قــــد وقـــع خطاأ مـــادي عنـــد 
ن�ســـر �إعـالن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لو�دي �لعميق للتجارة �ش.م.م، �ملن�سور فـي �جلريدة 
�لر�سمية �لعدد )1٤٠٢(، �ل�سـادر بتاريخ ٢9 ذو �حلجة 1٤٤٢هـ، �ملو�فـق 8 �أغ�سط�ش ٢٠٢1م، 
�إذ وردت �سيغة �الإعالن على �أنه �نتهاء �أعمال �لت�سفية لل�سركة �ملذكورة بينما �ل�سحيح هو 

�إعـــالن بدء �أعمال �لت�سفية لها كاالآتي: 

عبداللـه بن نا�سر بن �سعيد احلوقاين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادي العميق للتجارة �ش.م.م
�لعميق  �لو�دي  �سركـــــــة  بت�سفـيـــــة  يقــــــوم  �أنـه  �سعيد �حلوقاين  نا�سر بن  يعلـن عبد�للـه بن 
التفاق  وفقا   ،1٠6793٤ بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�سجلـة  �ش.م.م  للتجارة 
�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠18/3/٢5م، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـية �أمام 
�لغـري، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي: 
�ش.ب: 1242 رب: 130

هاتـف رقــم: 99362221
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

التكييـــف  لأنظمــــة  اجلليــــد  اأر�ض  ل�شركــــة  الت�شفيــــة  اأعمـــال  بـــدء  اإعــــالن  اإلى  بالإ�شــارة 

والتربيد �ض.م.م، املن�شـور فـي اجلريدة الر�شمية العدد )١٤٣٣(، ال�شادر بتاريخ ١٠ �شعبان ١٤٤٣هـ، 

املوافـق ١٣ مار�ض ٢٠٢٢م، تنوه وزارة التجارة وال�شناعة وترويــج ال�شتثمــار اإلى اأنه قد مت عزل 

امل�شفـــي/ منيــر بــن �شالــم بن عبدالعزيــز الــروا�ض، وتعيني الفا�شل/ طارق بن �شامل بن 

عبدالعزيز الروا�ض، م�شفيــــا لل�شركـــة املذكورة اأعـــــاله، وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�شفــــي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي:

هاتف رقم : ٩٥١٦٦٧٤٤

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب مور �ستيفنز 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملقاوالت �ملدنية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة املقـــاوالت املدنيـــة �ش.م.م, وامل�سجلة  يعلــن مكتب مور �ستيفنز 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٠٢٢4٠7, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/5/1٠م, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�لقرم - �سارع �لولج - �سكة رقم: 1013 - بناية رقم: 1022 - �لدور �لر�بع - مكتب رقم: 41

�ش.ب: 933 ر.ب: 112
هاتف رقم: 24061000 فاك�ش رقم: 24061099

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

علي بن عبد�لر�سول بن د�د حممد �لبلو�سي 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �بريز �لبلة للتجارة - تو�سية

يعلــن علي بن عبدالر�سول بن داد حممد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة ابريـــز البلـــة 
وللم�سفي   ,1٢53٢33 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب: 1010 ر.ب: 320
هاتف رقم: 95030700

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مابل للعطور - تو�سية

يعلــن علي بن عبدالر�سول بن داد حممد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة مابل للعطور - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٢15881, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب: 1010 ر.ب: 320
هاتف رقم: 95030700

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال �ليحر للتجارة �ش.م.م

يعلــن علي بن عبدالر�سول بن داد حممد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة رمال اليحر 
للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٢7159٢, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب: 1010 ر.ب: 320
هاتف رقم: 95030700

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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غريب بن ح�سن بن عبد�لرحمن �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة هيثم عبد�للـه �سامل �ملعمري للتجارة �ش.م.م

يعلــن غريب بن ح�سن بن عبدالرحمن البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة هيثم عبداللـه 
�سالــم املعمــري للتجــارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 131٠٢48, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم: 97743632

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

كرمية بنت عبيد بن م�سعود �ل�سعيدية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفرقد�ن �لر�ئدة �ش.م.م

تعلــن كرمية بنت عبيد بن م�سعود ال�سعيدية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة الفرقدان الرائدة �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 13٠65٢1, وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 108 ر.ب: 413
هاتف رقم: 95959367

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــية
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حممد بن علي بن حممد �ل�سعدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ر �لطريف �حلديثة �ش.م.م

يعلــن حممد بن علي بن حممد ال�سعدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سوار الطريف احلديثة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٠6٢189, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 67 ر.ب: 312

هاتف رقم: 99808037
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج حي �ل�سعد �لذهبية للتجارة - ت�سامنية

اأبــراج حـــي ال�سعــــد  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلــن حممد بن علــي بن حممــد ال�سعدي 
 ,1٢95333 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  الذهبية 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب: 67 ر.ب: 312
هاتف رقم: 99338474

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�سيف بن خليفة بن حم�سن �ل�سيابي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سقر �لدولية �ملتكاملة �ش.م.م
يعلــن �سيــف بن خليفــة بن حم�ســن ال�سيابــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة ال�سقـــر الدوليـــة 
التفاق  وفقا   ,11858٠5 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  املتكاملة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99748819
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

حمد�ن بن حمود بن حممد �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عمر وحمد�ن للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
يعلــن حمدان بن حمود بن حممد العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة عمر وحمدان للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٠6191٠, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/5/17م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية �إزكي - حمافظة �لد�خلية

�ش.ب: 270 ر.ب: 614
هاتف رقم: 96391726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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�إبر�هيم بن �سعيد بن �سامل �لرحبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحر�ء �لد�خلية لالأعمال �ش.م.م 

يعلــن اإبراهيم بن �سعيد بن �سامل الرحبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة �سحـــراء الداخليــة 
الـتجاري بالرقـم 1384438, وفقا التفاق  اأمانة ال�سجل  لالأعمـــال �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/5/16م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية بدبد - حمافظة �لد�خلية

�ش.ب: 51 ر.ب: 600
هاتف رقم: 97001741

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

عبد�للـه بن �سالح بن �سيف �لها�سمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملوج �الأزرق لل�سياحة �ش.م.م 

االأزرق  املــــوج  �سركــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الها�سمــــي  �سيــــف  يعلــن عبداللــــه بن �سالـــح بن 
وللم�سفي   ,1٠٢٠٠34 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  لل�سياحــة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 1687 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99463626

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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�أمل بن عبد�للـه �ل�سو�فية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سياء �ملتحدة �ش.�ش.و

اأ�ســــياء املتحـــدة �ش.�ش.و,  اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأمــل بن عبداللــــه ال�سوافيـــة  تعلــن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1358163, وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
مدينة �ل�سلطان قابو�ش - �سارع رقم: 403 - بناية �ملنال

�ش.ب: 228 ر.ب: 113
هاتف رقم: 93903063

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــية 

بدر بن نا�سر بن هالل �خلرو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرو�فد �لعربية �لع�سرية للتجارة �ش.م.م

يعلن بدر بن نا�سر بن هالل اخلرو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الروافد العربية الع�سرية 
للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 11٢8٠57, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99272700

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�أحمد بن �سيف بن حممد �ملحاربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأنهار �لعربية للتجارة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �سيف بن حممد املحاربي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة االأنهار العربية للتجارة 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,3٢٠7811 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢1/1٢/٢7م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ملعبيلة �جلنوبية - والية �ل�سيب

�ش.ب: 321 ر.ب: 118
هاتف رقم: 95440607

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

�أحمد بن حمد�ن بن �أحمد �لظفري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة �أحمد بن حمد�ن بن �أحمد �لظفري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

حمدان  بن  اأحمد  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الظفري  اأحمد  بن  حمدان  بن  اأحمد  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  ت�سامنية,   - للتجارة  و�سريكه  الظفري  اأحمد  بن 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم 1٢٠3586, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 96674866

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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خالد بن �سامل بن حمد �ل�سو�فـي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حميط �ملغدر للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلن خالد بن �سامل بن حمد ال�سوافـي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة حميط املغدر للتجــارة 
واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 11٢6151, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 92916018

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�سلطان بن حممد بن هالل �خلليلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سرق �لعاملية لل�سحن �ش.م.م

يعلن �سلطان بن حممد بن هالل اخلليلي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سرق العاملية لل�سحن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 133٢175, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�لغربة �ل�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 98817769
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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عدنان بن جمعة بن �سليمان �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لبريق �ملميز للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عدنان بن جمعة بن �سليمان البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة البريق املميز للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٠63488, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: 591 ر.ب: 319
هاتف رقم: 96339933

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة عدنان بن جمعة بن �سليمان �لبلو�سي و�سريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عدنان بن جمعة بن �سليمان البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة عدنان بن جمعة بن 
�سليمان البلو�سي و�سريكـــه للتجـــارة واملقــــاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل 
الـتجاري بالرقـم 1119٠83, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 94881855
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�أحمد بن حممد بن �سامل �لعمري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سطوع �جلبل �الأخ�سر للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن حممد بن �سامل العمري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سطوع اجلبل االأخ�سر 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٢38938, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/4/٢6م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 99793358
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

علي بن حممد بن عبد�للـه �لتوبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أحلان �ل�سرق للتجارة - تو�سية

اأحلان ال�سرق للتجارة -  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة  التوبي  يعلن علي بن حممد بن عبداللـه 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,11٠4٢75 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/16م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 99338808
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�سهيل بن �سعيد بن �أحمد عكعاك
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ن�سيم �سلكوت للتجارة - تو�سية

 - اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ن�سيم �سلكوت للتجارة  اأحمد عكعاك  يعلن �سهيل بن �سعيد بن 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,٢117٢٠7 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/17م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99384999

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

�أحمد بن حممد بن �سامل �لعمري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو حمزة �لعمري للتجارة - تو�سية

يعلن اأحمد بن حممــد بن �سالــــم العمــري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأبــو حمـــزة العمــري 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 11٢6998, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/4/٢6م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 99793358
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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�سامل بن هالل بن حمود �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ح�سارة �الأجيال للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن هالل بن حمود املعمري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ح�سارة االأجيال للتجارة - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٢66878, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 521 ر.ب: 315
هاتف رقم: 99367894

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

يعقوب بن يو�سف بن فرج �لعرميي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لديجور �ملتحدة للتجارة - تو�سية

يعلـــن يعقـــوب بن يو�ســـف بن فـــرج العرميــي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركــة الديجــور املتحــدة 
للتجـــارة - تو�سيـــة, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٠76494, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 343 ر.ب: 512
هاتف رقم: 99224355

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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عامر بن حميد بن حمود �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عامر و�أحمد �لعامري للتجارة - ت�سامنية

يعلـــن عامر بن حميد بن حمود العامري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركــة عامر واأحمد العامري 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1141315, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 92319683

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

علي بن حمد بن حممد �لفار�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سموخ �لو��سل �حلديثة للتجارة - تو�سية

يعلـــن علي بن حمد بن حممد الفار�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركــة �سموخ الوا�سل احلديثة 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٢٢564٠, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 420 ر.ب: 418
هاتف رقم: 99122556

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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عي�سى بن علي بن حممد �ل�سرقي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال �لبحر �لر�ئدة للتجارة �ش.�ش.و

يعلن عي�سى بن علي بن حممد ال�سرقي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة رمـــال البحـــر الرائـــدة 
الـتجاري بالرقـم 1٢9966٠, وفقا التفاق  ال�سجل  اأمانة  للتجارة �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/5/15م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 79927959
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

حمد بن �سامل بن عبد�للـه �حلارثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سقور �سمال �ل�سرقية للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سقور �سمال ال�سرقية 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٠17117, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 71 ر.ب: 400

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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عبد�لرحمن بن حفيظ باعلوي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملخزن �لطبي للتجارة �ش.م.م
للتجارة  الطبي  املخزن  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  باعلوي  حفيظ  بن  عبدالرحمن  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٢56433, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 245 ر.ب: 215
هاتف رقم: 93222211

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأقطار �لهند�سية �ش.م.م 

يعلن عبدالرحمن بن حفيظ باعلوي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة االأقطار الهند�سية �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,13٠5881 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٠/8/17م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 245 ر.ب: 215
هاتف رقم: 93222211

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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مكتب �ساللة لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سي �إن �إي تر�ن�ستوري للهند�سة �ش.م.م 
تران�ستوري  اإي  اإن  �سي  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  يعلن مكتب �ساللة 
وفقا التفاق  بالرقـم 1٠51543,  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للهند�سة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/3/31م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 92330922 فاك�ش رقم: 23297450

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سي �إن �أ �لعاملية - عمان �ش.م.م 
يعلن مكتب �ساللة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سي اإن اأ العاملية - عمان 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1٠٢44٠4 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢1/1٠/٢8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 92330922 فاك�ش رقم: 23297450

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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حممد بن �سيف بن �أحمد �الأ�سخري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة ب�ساتني �لنعمى �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية 

النعمى  ب�ساتني  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  االأ�سخري  اأحمد  بن  �سيف  بن  حممد  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاوالت  للتجارة  احلديثة 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,11393٠٠
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: 281 ر.ب: 311
هاتف رقم: 96142561 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 �مل�سفــي على العنوان امل�سار اإليه.
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ل�سويحرة �لر�ئدة للتجارة �ش.م.م 
يعلن حممد بن �سيف بن اأحمد االأ�سخري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع ال�سويحرة 
 ,1٢٢٠٢53 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجــارة  الرائــدة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: 281 ر.ب: 311
هاتف رقم: 96142561 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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عدنان بن �سعيد بن جمعان �ملرهون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة عدنان بن �سعيد بن جمعان قطميم �ملرهون للتجارة - تو�سية

يعلن عدنان بن �سعيد بن جمعان املرهون اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة عدنان بن �سعيد بن 
جمعان قطميم املرهون للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,11٠٠994
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 92427606
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�أحمد بن علي بن حممد �لفار�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أحمد �لفار�سي للتجارة - ت�سامنية 
يعلن اأحمد بن علي بن حممد الفار�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأحمد الفار�سي للتجارة - 
بالرقــــم 1٢94935, وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 95977495 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�أحمد بن حممد بن عبد�للـه �لتوبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة عبد�للـه حممد �لتوبي و�إخو�نه للتجارة - ت�سامنية 

يعلن اأحمد بن حممد بن عبداللـه التوبي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه حممد التوبي 
واإخوانه للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 5٠61377, 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/5/11م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 99244064 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

هايل بن �سعيد بن �سويد �لبادي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لقمر �ملتحرك للتجارة - ت�سامنية 
 - للتجارة  املتحرك  القمر  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  البادي  �سويد  بن  �سعيد  بن  هايل  يعلن 
بالرقــــم 11٢47٠3, وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 179 ر.ب: 112

هاتف رقم: 95990445 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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ر��سد بن خلفان بن خمي�ش �لدوحاين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جبل �لتميز للم�ساريع �حلديثة �ش.م.م 
يعلن را�سد بن خلفان بن خمي�ش الدوحاين اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جبل التميز للم�ساريع 
بالرقــــم 114849٢, وللم�سفي  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  احلديثة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 112 ر.ب: 314

هاتف رقم: 99885400 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

فخرية بنت �أحمد بن �سامل �مل�سكرية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جبال �ليحمدي �حلديثة للتجارة - تو�سية 
اليحمدي  جبال  �سركة  بت�سفـيــة  تقوم  اأنـها  امل�سكرية  �سامل  بن  اأحمد  بنت  فخرية  تعلن 
الـتجـــاري بالرقــــم 1٢9731٢,  ال�سجـــل  اأمانــة  احلديثة للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية 

مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 295 ر.ب: 400

هاتف رقم: 92223779 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــية
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�سعود بن بدر بن حمود �لريامي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حجر �الأردو�ز �ملتكاملة �ش.م.م 
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة حجر االأردواز املتكاملة  يعلن �سعود بن بدر بن حمود الريامي 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢78٢63, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/9م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بهالء - حمافظة �لد�خلية

�ش.ب: 858 ر.ب: 612
هاتف رقم: 99550999 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�سامل بن حمود بن �سامل �لريامي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لتاج لالأع�ساب �لطبيعية �ش.م.م 
يعلن �سامل بن حمود بن �سامل الريامي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة التاج لالأع�ساب الطبيعية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 171٠٠1٠, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بهالء - حمافظة �لد�خلية

�ش.ب: 858 ر.ب: 612
هاتف رقم: 99550999 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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حمود بن حمد بن حمود �لرو�حي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل عند�م �لذهبية - ت�سامنية 
 - الذهبية  �سركة تالل عندام  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الرواحي  بن حمود  بن حمد  يعلن حمود 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢35٢5٠, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/19م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية �مل�سيبي - حمافظة �سمال �ل�سرقية

�ش.ب: 270 ر.ب: 614
هاتف رقم: 92652301 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�سالح بن حميد بن �سامل �ملطاعني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملريبي �لز�هرة للتجارة - تو�سية
يعلن �سالح بن حميد بن �سامل املطاعني اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة املريبي الزاهرة للتجارة - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠49٠7٢, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/18م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 98889330 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�ملكتب �الإقليمي - حما�سبون قانونيون 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لكندل للتجارة �ش.م.م 
يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الكندل للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1553887, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢1/1٠/17م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�لغربة �جلنوبية - �سكة رقم: 3709 - مبنى رقم: 1043

�ش.ب: 338 ر.ب: 118
هاتف رقم: 24116936 فاك�ش رقم: 24117153 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

بدر بن علي بن نا�سر �لكلباين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة درب �لعطاء للتجارة �ش.م.م 
يعلن بدر بن علي بن نا�سر الكلباين اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة درب العطاء للتجارة �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢7٠78٢, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة �لظاهرة

هاتف رقم: 99787494 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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عبد�للـه بن حممد بن حمد �حلجري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ركن بدية �ل�ساملة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن حمد احلجري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ركن بدية ال�ساملة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢8643٢, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢1/1٢/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بدية - حمافظة �سمال �ل�سرقية

هاتف رقم: 97111775
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

جمال بن عبد�للـه بن خلفان �لوهيبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ندمي روي للتجارة �ش.م.م
يعلن جمال بن عبداللـه بن خلفان الوهيبي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ندمي روي للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1193٠91, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 519 ر.ب: 131

هاتف رقم: 92774800
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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مكتب حممد جنا�سال للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خليج عمان للنفط و�لغاز و�ملياه �ش.م.م
�سركة  بت�سفـيــة  اأنـه يقوم  القانونية  يعلن مكتب حممد جنا�سال للمحاماة واال�ست�سارات 
خليج عمان للنفط والغاز واملياه �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,1778331
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
 حمافظة م�سقط - غال - بناية بن حايل 1 - �لطابق �ل�سابع

�ش.ب: 1197 ر.ب: 133
هاتف رقم: 24112258 فاك�ش رقم: 24228805 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �جلنوب �ل�سياحية �ش.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  اأنـه يقوم  القانونية  يعلن مكتب حممد جنا�سال للمحاماة واال�ست�سارات 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  ال�سياحية  اجلنوب  م�ساريع 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,165٢877
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
 حمافظة م�سقط - غال - بناية بن حايل 1 - �لطابق �ل�سابع

�ش.ب: 1197 ر.ب: 133
هاتف رقم: 24112258 فاك�ش رقم: 24228805 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لدرع �لعربي �ملثايل �ش.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  اأنـه يقوم  القانونية  يعلن مكتب حممد جنا�سال للمحاماة واال�ست�سارات 
الدرع العربي املثايل �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢٠7496, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط - غال - بناية بن حايل 1 - �لطابق �ل�سابع

�ش.ب: 1197 ر.ب: 133
هاتف رقم: 24112258 فاك�ش رقم: 24228805 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

عمار بن نا�سر بن �سعود �لهادي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نقطة �لتنظيف �لالمع �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة نقطة التنظيف الالمع  يعلن عمار بن نا�سر بن �سعود الهادي 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1159631, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/11م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99632749
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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مكتب �جلدوى �لعاملية لال�ست�سار�ت �ملالية وتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لوحدة �لعربية �ملتحدة �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلن 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم  �سركة الوحدة العربية املتحدة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,1174934
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 556 ر.ب: 121
هاتف رقم: 22368462 - 97466012

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�سامل بن عبد�للـه بن م�سلم �لغافري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ينكت للم�ساريع �حلديثة �ش.م.م
للم�ساريع  ينكت  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الغافري  م�سلم  بن  عبداللـه  بن  �سامل  يعلن 
بالرقــــم 11٠٢881, وللم�سفي  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  احلديثة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 389 ر.ب: 114
هاتف رقم: 92127233

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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زوينة بنت ر��سد بن عبد�للـه �الإ�سماعيلية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عيادة �الأ�سرة - ت�سامنية
 - االأ�سرة  عيادة  �سركة  بت�سفـيــة  تقوم  اأنـها  االإ�سماعيلية  عبداللـه  بن  را�سد  بنت  زوينة  تعلن 
التفاق  وفقا   ,1٢74778 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية, 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�سفية  ٢٠٢٢/5/18م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �لظاهرة

�ش.ب: 958 ر.ب: 511
هاتف رقم: 99388055

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــية

يا�سني بن علي بن ح�سن �للو�تي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مد�ئن جمان للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  �سركة مدائن جمان  بت�سفـيــة  اأنـه يقوم  اللواتي  يا�سني بن علي بن ح�سن  يعلن 
واملقاوالت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠66٠٠9, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 555 ر.ب: 131
هاتف رقم: 99333689

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�سالح بن حميد بن �سامل �ملطاعني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو �ملهند �ملطاعني للتجارة - تو�سية
املطاعني  املهند  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  املطاعني  �سامل  بن  حميد  بن  �سالح  يعلن 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠84573, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/5/18م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 98889330 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�سعيد بن �سيف بن �سامل �ل�سعيدي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جوهرة �لهجاري �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سيف بن �سامل ال�سعيدي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جوهرة الهجاري �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢965٢٠, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �خلابورة - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 92703469 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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علي بن خمي�ش بن حممد �ملنوري
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�ساور �ملغ�سر للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن خمي�ش بن حممد املنوري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأ�ساور املغ�سر للتجارة - 
بالرقــــم 17636٢8, وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب: 297 ر.ب: 312
هاتف رقم: 99364322 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

عمار بن �أحمد بن �إ�سماعيل �ل�سيخ
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �مل�ستقبل �جلميل �ش.م.م
يعلن عمار بن اأحمد بن اإ�سماعيل ال�سيخ اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة امل�ستقبل اجلميل �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 133٢576, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: 453 ر.ب: 311
هاتف رقم: 94494101 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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نا�سر بن خمي�ش بن حممد �لكويلي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مر�فئ فن�ش �ش.م.م
يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة مرافئ فن�ش �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 11666٠5,  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سو�حي مق�سن �ملميزة للتجارة - ت�سامنية

مق�سن  �سواحي  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الكويلي  حممد  بن  خمي�ش  بن  نا�سر  يعلن 
الـتجـــاري بالرقــــم 1153433,  اأمانــة ال�سجـــل  املميزة للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 96663539 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كهف فن�ش �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة كهف فن�ش �ش.م.م,  يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد الكويلي 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 1٢٠5588,  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تر�ث فن�ش للتجارة �ش.م.م

يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة تراث فن�ش للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1173686, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

-198-



اجلريدة الر�سمية العدد )1443(

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رو��سي فن�ش �ش.م.م

يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة روا�سي فن�ش �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 1٢1٠471,  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بريق فن�ش �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة بريق فن�ش �ش.م.م,  يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد الكويلي 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 1٢٠7٠57,  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رو�ئع فن�ش �ش.م.م

يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة روائع فن�ش �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 1٢33478,  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة باب م�سقط �لفريد �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة باب م�سقط الفريد  يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد الكويلي 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢11648, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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حفيظ بن ف�سل بن علوي باعمر\
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة �إعمار �ملدن �ل�ساملة للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

ال�ساملة  املدن  اإعمار  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  باعمر  علوي  بن  ف�سل  بن  حفيظ  يعلن 
 ,11119٢8 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش,م,م,  واملقاوالت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99495352 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

عبد�للـه بن �سرحان بن �سامل �لكعبي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنائن �لو�حة للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  الواحة  �سركة جنائن  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الكعبي  �سامل  بن  �سرحان  بن  يعلن عبداللـه 
وحـده  وللم�سفي   ,1٠6٢645 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 148 ر.ب: 512

هاتف رقم: 99725934 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�أحمد بن يو�سف بن مر�د �لعجمي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ستقبل �لعا�سمة للخدمات �ش.م.م
العا�سمة  م�ستقبل  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  العجمي  مراد  بن  يو�سف  بن  اأحمد  يعلن 
للخدمات �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1341996, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/5/1٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92067898 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لركن �لعايل �لر�ئد �ش.م.م

الرائد  العايل  الركن  �سركة  بت�سفـيــة  اأنـه يقوم  العجمي  اأحمد بن يو�سف بن مراد  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 134383٢, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/1٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92067898 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه. 
�مل�سفــي
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�سعيد بن عامر بن علي �لريامي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لثابتي �ل�ساملة - تو�سية
 - ال�ساملة  الثابتي  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الريامي  علي  بن  عامر  بن  �سعيد  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ,6٠69٢٠7 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 118 ر.ب: 413

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

هايل بن �سعيد بن �سويد �لبادي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ج�سر �لطريف �ملميز للتجارة - ت�سامنية 
يعلن هايل بن �سعيد بن �سويد البادي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ج�سر الطريف املميز للتجارة - 
بالرقــــم 11٢4655, وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 179 ر.ب: 112

هاتف رقم: 95990445 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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عبد�لرحيم بن علي بن �سلطان �جلنيبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع و�دي حلفني �لوطنية - ت�سامنية 
وادي  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  اجلنيبي  �سلطان  بن  علي  بن  عبدالرحيم  يعلن 
حلفني الوطنية - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1111678, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 96684555 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

حممد بن �سليمان بن عبد�للـه �ملجيني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سول للمقاوالت و�خلدمات �ش.م.م 
يعلن حممد بن �سليمان بن عبداللـه املجيني اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سول للمقاوالت 
واخلدمات �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 118٢473, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/4/٢5م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب: 46 ر.ب: 300

هاتف رقم: 99262001 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

-204-



اجلريدة الر�سمية العدد )1443(

مكتب �جلدوى �لعاملية لال�ست�سار�ت �ملالية وتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خط �ل�سروق �ملتحدة �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلن 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  املتحدة  ال�سروق  خط  �سركة 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,1166637
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 556 ر.ب: 121
هاتف رقم: 22368462 - 97466012

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

علي بن خمي�ش بن حممد �ملنوري
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مناء م�سقط للم�ساريع �لعاملية �ش.م.م
يعلن علي بن خمي�ش بن حممد املنوري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة مناء م�سقط للم�ساريع 
وللم�سفي   ,1٠7٢745 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  العاملية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب: 297 ر.ب: 312
هاتف رقم: 99364322 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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غامن بن �سامل بن �سعيد �ل�سي�ساين
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة غامن �ل�سي�ساين و�سريكته للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

ال�سي�ساين  غامن  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�سي�ساين  �سعيد  بن  �سامل  بن  غامن  يعلن 
و�سريكته للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,114٢1٠٢
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �لربميي - حمافظة �لربميي

هاتف رقم: 92319713 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

يو�سف بن يعقوب بن خلف �حلامتي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة �لظاهرة �لعاملية للتنمية و�ال�ستثمار - ت�سامنية

العاملية  الظاهرة  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احلامتي  خلف  بن  يعقوب  بن  يو�سف  يعلن 
للتنمية واال�ستثمار - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢٢٢484, 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/5/٢٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة �لظاهرة

�ش.ب: 191 ر.ب: 515
هاتف رقم: 99669000 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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ماريز ديب �إبر�هيم عبد�لنور
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملد�ر للتجارة و�خلدمات �ش.م.م
واخلدمات  للتجارة  املدار  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  عبدالنور  اإبراهيم  ديب  ماريز  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1153757, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢1/11/٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: 314 ر.ب: 111

هاتف رقم: 92595666 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

منال بنت عبد�لعزيز بن حممد �لرو��ش
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أمناء �لنه�سة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
النه�سة  اأمناء  �سركة  بت�سفـيــة  اأنـها تقوم  الروا�ش  تعلن منال بنت عبدالعزيز بن حممد 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠31417, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠18/1٢/31م, وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 93356563 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــية
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مكتب �لبخيت
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سور �لهند�سية �ش.م.م
لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  الهند�سية  �سور  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  البخيت  مكتب  يعلن 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1538853, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 21 ر.ب: 112

هاتف رقم: 78637377 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

خليل بن �إبر�هيم بن جمعة �ل�سيز�وي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جمل�ش �لكون للتجارة - تو�سية
 - الكون للتجارة  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جمل�ش  ال�سيزاوي  اإبراهيم بن جمعة  يعلن خليل بن 
وحـده  وللم�سفي   ,1٢55393 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �لربميي - حمافظة �لربميي

هاتف رقم: 99883496 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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خالد بن خلف بن �سامل �ل�سرحني
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحاري �لزمائم �حلديثة - تو�سية
يعلن خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سحاري الزمائم احلديثة -
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠33817, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/19م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 95446669 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

�سامل بن عبد�للـه بن علي �حل�سرمي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آفاق ود�م �ل�ساملة للمقاوالت - ت�سامنية
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اآفاق ودام ال�ساملة  يعلن �سامل بن عبداللـه بن علي احل�سرمي 
 ,1٢669٢3 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للمقاوالت 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 95176975 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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خمي�ش بن عو�ش بن �سيف �لغريبي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آفاق �ملحافظة للتجارة - ت�سامنية
اآفاق املحافظة للتجارة -  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة  الغريبي  يعلن خمي�ش بن عو�ش بن �سيف 
بالرقــــم 1٠79376, وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �لربميي

هاتف رقم: 92500081 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

خالد بن �أحمد بن فتح �حل�سري
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خليج حموت �لدولية �ش.م.م
الدولية  �سركة خليج حموت  بت�سفـيــة  اأنـه يقوم  اأحمد بن فتح احل�سري  يعلن خالد بن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢683٢6, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 95521154 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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طالل بن جمعة بن �سامل �ل�سكيلي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سم�ش �حلبي للتجارة �ش.م.م
يعلن طالل بن جمعة بن �سامل ال�سكيلي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سم�ش احلبي للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢٠6٢63, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/3/٢3م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بهالء - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 99007874 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

علي بن �سامل بن مبارك �ملغيزوي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أثري جزماء �لوطنية للتجارة - تو�سية
الوطنية  اأثري جزماء  �سركة  بت�سفـيــة  اأنـه يقوم  املغيزوي  �سامل بن مبارك  يعلن علي بن 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢1٠98٠, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ل�سويق - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: 254 ر.ب: 315
هاتف رقم: 99745114 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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نا�سر بن خمي�ش بن حممد �لكويلي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ر فن�ش �لعاملية �ش.م.م
اأ�سوار فن�ش العاملية  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد الكويلي 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢46843, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنم فن�ش �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جنم فن�ش �ش.م.م,  الكويلي  يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 1٢353٠5,  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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م�سطفى بن �إبر�هيم بن حممود �لعجمي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سمال �ملدينة �جلديدة للتجارة �ش.م.م
املدينة  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سمال  العجمي  اإبراهيم بن حممود  يعلن م�سطفى بن 
 ,1٢٠4٢78 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة  اجلديدة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99726334 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة جمموعة �سركات م�سطفى وحمد للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن م�سطفى بن اإبراهيم بن حممود العجمي اأنـه يقوم بت�سفـيــة  �سركة جمموعة �سركات 
الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت  للتجارة  وحمد  م�سطفى 
بالرقــــم 1٠68٠99, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99726334 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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م�سطفى بن �أحمد بن عبد�للـه �ملعويل
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لبندر للهند�سة و�ملقاوالت �ش.م.م
البندر للهند�سة  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة  اأحمد بن عبداللـه املعويل  يعلن م�سطفى بن 
واملقاوالت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢35٢63, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/5/5م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 96666498 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

حممد بن �سامل بن حمد �حلامتي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع برزة �لظاهرة - ت�سامنية
يعلن حممد بن �سامل بن حمد احلامتي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع برزة الظاهرة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢٢8183, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/19م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة �لظاهرة

�ش.ب: 866 ر.ب: 512
هاتف رقم: 95412551 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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�أحمد بن زهر�ن بن �سعيد �ل�سليماين
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ملعان �لعربية �ش.م.م
يعلن اأحمد بن زهران بن �سعيد ال�سليماين اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ملعان العربية �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠58649, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:99619611 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

بدر بن نا�سر بن حممد �جلابري
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة طالئع �لبدر �لربونزية - ت�سامنية
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة طالئع البدر الربونزية -  يعلن بدر بن نا�سر بن حممد اجلابري 
بالرقــــم 13٢814٢, وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99251533

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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زهر�ن بن خلفان بن �سعيد �لتوبي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سدى �لد�خلية للتجارة - تو�سية
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سدى الداخلية للتجارة -  يعلن زهران بن خلفان بن �سعيد التوبي 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1789856, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/19م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 99448303 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

ح�سني بن حممد بن ح�سن 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لريحان �الأحمر �ش.م.م
�ش.م.م,  االأحمر  الريحان  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  ح�سن  بن  حممد  بن  ح�سني  يعلن 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 133769٢, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب: 128 ر.ب: 319
هاتف رقم: 97198069 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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فهد بن �سيف بن �سلطان �حلو�سني 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تقنية �الإنرتنت �ش.م.م
يعلن فهد بن �سيف بن �سلطان احلو�سني اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة تقنية االإنرتنت �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 7٠55٠٠5, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 56 ر.ب: 511

هاتف رقم: 99435555 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�سعود بن ر��سد بن حمود �ل�سناين 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نبع �لباطنة �لعاملية �ش.م.م
العاملية  الباطنة  نبع  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�سناين  حمود  بن  را�سد  بن  �سعود  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 13٠594٠, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 95272730 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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فائز بن �سالح بن �سلطان �جلعفري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو غ�سان �جلعفري للتجارة - تو�سية
يعلن فائز بن �سالح بن �سلطان اجلعفري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأبو غ�سان اجلعفري 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠56536, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/1/٢7م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 929 رب: 411

هاتف رقم: 92350489 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

نا�سر بن خمي�ش بن حممد �لكويلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سو�عد فن�ش �ش.م.م
يعلن نا�سر بن خميـ�ش بن حممــد الكويلــي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سواعــد فنــ�ش �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 1٢34469,  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/5/8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ملعبيلة - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92815655 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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خليفة بن �سلوم بن خلفان �حل�سرمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قالع ب�سيا للتجارة �ش.م.م
يعلن خليفة بن �سلوم بن خلفان احل�سرمي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة قالع ب�سيا للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠٠4583, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 3377 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99361217 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

فقري بن حممد بن �سمبيه �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �أرياف �سد�ب �حلديثة �ش.م.م
يعلن فقري بن حممد بن �سمبيه البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اأرياف �سداب 
احلديثة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢٠5756, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/6م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ملعبيلة �جلنوبية - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 275 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99040486 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�سعيد بن يعقوب �ل�سبلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلز�نة �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اخلزانة احلديثة للتجارة واملقاوالت -  ال�سبلي  يعلن �سعيد بن يعقوب 
وحـده  وللم�سفي   ,11٢7٠91 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 95840005 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

خليفة بن خمي�ش بن �سيف �لهند��سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة خليفة بن خمي�ش �لهند��سي و�سريكته للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة خليفة بن خمي�ش  يعلن خليفة بن خمي�ش بن �سيف الهندا�سي 
الهندا�سي و�سريكته للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري 
بالرقــــم 1138٢71, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة

هاتف رقم: 97000780 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�أحمد بن م�سلم بن �سامل قطن
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعمارة �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
املتحدة للتجارة  العمارة  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة  اأحمد بن م�سلم بن �سامل قطن  يعلن 
واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم ٢٢٠5637, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 97114442 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

م�سطفى بن �إبر�هيم بن حممود �لعجمي 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خط �لن�سيم �ملميز للتجارة �ش.م.م
الن�سيم  خط  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  العجمي  حممود  بن  اإبراهيم  بن  م�سطفى  يعلن 
املميز للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1٢17149, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99726334 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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جمعة بن �سامل بن علي �جلعفري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جمعة �جلعفري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن جمعة بن �سامل بن علي اجلعفري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جمعة اجلعفري و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1٢53436, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99209948  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�إدري�ش بن حممد بن �سعيد �لبطا�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خللية �لبديعة للتجارة �ش.م.م
البديعة  اخللية  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  البطا�سي  �سعيد  بن  حممد  بن  اإدري�ش  يعلن 
التفاق  وفقا   ,1٠54879 بالرقم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠18/6/٢1م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99551588 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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مكتب في�سل �لبلو�سي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملباهلة �لعاملية �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن مكتب في�سل البلو�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
املباهلة العاملية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1٢٠615٢, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 91214111 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

حممد بن �سعيد بن حممد �ل�ساعدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو عبد�لرحمن �ل�ساعدي للتجارة - تو�سية
عبدالرحمن  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�ساعدي  حممد  بن  �سعيد  بن  حممد  يعلن 
ال�ساعدي للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1113678,  
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب �ل�سرقية

هاتف رقم: 98117090 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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مكتب �لنخبة لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �ملالية و�القت�سادية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لغر�سوب ل�سناعة �ملقطور�ت �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية اأنـه يقوم بت�سفـيــة 
�سركة الغر�سوب ل�سناعة املقطورات �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢1/1٢/٢٢م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1٢٠4٢٠7
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�لغربة �ل�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

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

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفوز �لعظيم للتجارة و�خلدمات �ش.م.م

يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية اأنـه يقوم بت�سفـيــة 
الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانة  �سركة الفوز العظيم للتجارة واخلدمات �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢1/1٢/٢٢م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1٢٠4183 بالرقم 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�لغربة �ل�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

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

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�سيف بن نا�سر بن حممد �لغيثي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة تالل للحلول �لهند�سية �ش.م.م

يعلن �سيف بن نا�سر بن حممد الغيثي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة تالل للحلول الهند�سية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1161764, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 96096141 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة �أ�سطورة �ل�سرقية للتجارة و�ملقاوالت  - ت�سامنية
يعلن �سيف بن نا�سر بن حممد الغيثي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سطورة ال�سرقية للتجارة 
 ,1٠٢3٠95 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاوالت 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99258580 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�أحمد بن نا�سر بن حممد �لغيثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سمال �الأندل�ش للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن نا�سر بن حممد الغيثي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سمال االأندل�ش للتجارة - 
بالرقــــم 6٠9٠516, وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 96551656 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

عبد�لعزيز بن �سعيد بن عبد�للـه �ل�ساملي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سو�عدنا �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن �سعيد بن عبداللـه ال�ساملي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سواعدنا �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢65638, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99004866 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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خالد بن عبد�للـه بن �سامل �حلارثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سطورة �لغربة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
الغربة  اأ�سطورة  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احلارثي  �سامل  بن  عبداللـه  بن  خالد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠3٢187, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99212840 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

بدر بن هالل بن �أحمد �حلارثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع غرب �لنجد للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

النجد  غرب  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احلارثي  اأحمد  بن  هالل  بن  بدر  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠75٢٢1, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99848989 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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حممد بن حمود بن ظافر �جلحافـي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة �أبناء حمود بن ظافر �جلحافـي للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن حمود بن ظافر اجلحافـي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأبناء حمود بن ظافر 
اجلحافـي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠18/6/٢٠م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,114815٢
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �مل�سيبي - حمافظة �سمال �ل�سرقية

هاتف رقم: 99773773 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

حممد بن علي بن عبد�للـه �ل�سام�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بيت �البتكار �لذهبي - ت�سامنية
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة بيت االبتكار الذهبي -  يعلن حممد بن علي بن عبداللـه ال�سام�سي 
بالرقــــم 116٠1٢٠, وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 92929102 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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حممد بن مرهون بن �سعيد �ل�سليمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�ر �لكتب �لعلمية و�الأدبية �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة دار الكتب العلمية  يعلن حممد بن مرهون بن �سعيد ال�سليمي 
واالأدبية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢5474٠, وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢1/11/٢3م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92789733 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مين للفنادق �ش.م.م

يعلن حممد بن مرهون بن �سعيد ال�سليمي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة مين للفنادق �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 1174698,  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢1/5/16م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92789733 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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حممود بن �سامل بن �سعيد �جلنيبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة زالل �أدم للتجارة �ش.م.م
للتجارة  اأدم  زالل  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  اجلنيبي  �سعيد  بن  �سامل  بن  حممود  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢٢8679, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 91119513 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

�سالح بن طاهر بن علوي عيديد
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة علوي طاهر عيديد و�سركاه - تو�سية
عيديد  طاهر  علوي  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  عيديد  علوي  بن  طاهر  بن  �سالح  يعلن 
و�سركاه - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٢٠٠1896, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/5/٢3م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99222366 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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حممد بن �سامل بن حماد حارد�ن
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة حممد بن �سامل حماد حارد�ن و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن �سامل بن حماد حاردان اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن �سامل حماد 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  و�سريكه  حاردان 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/4/٢5م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1٠6٠763
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 90297146 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

م�سطفى بن حممد بن �سامل �ل�سعيلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أرز�ق �حلبي للتجارة - ت�سامنية
اأرزاق احلبي للتجارة -  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة  ال�سعيلي  يعلن م�سطفى بن حممد بن �سامل 
وحـده  وللم�سفي   ,1159٠58 بالرقم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية, 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �لربميي

هاتف رقم: 98894852 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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�سالح بن حممد بن عبد�لرحمن �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحار حللول �لتموين �ش.م.م
يعلن �سالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سحار حللول 
التموين �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1٢13658, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 96677493

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي

حممود بن �سامل بن �سعيد �جلنيبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة طاليع �حلايل �لذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممود بن �سامل بن �سعيد اجلنيبي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة طاليع احلايل الذهبية 
للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1٢3٠437, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 91119513

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
�مل�سفــي
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فقري بن حممد بن �سمبيه �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لعو�سي �ملتحدة - ت�سامنية
العو�سي  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  البلو�سي  �سمبيه  بن  حممد  بن  فقري  يعلن 
وفقا   ,1815555 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - املتحدة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/6م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 275 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99040486 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 
 �مل�سفــي

خالد بن عبد�للـه بن حممد �حلجري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة �سروح بدية �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية 

يعلن خالد بن عبداللـه بن حممد احلجري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سروح بدية احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 115٠٠58,  
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 95666684

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي
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خالد بن خلف بن �سامل �ل�سرحني
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بد�ئع �إزكي للتجارة - ت�سامنية
يعلن خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة بدائع اإزكي للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠17856, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/5/19م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 95446669 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 

طالل بن جمعة بن �سامل �ل�سكيلي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع ربيع ب�سياء للتجارة - ت�سامنية 
ب�سياء  ربيع  �سركة م�ساريع  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�سكيلي  �سامل  بن  يعلن طالل بن جمعة 
وفقا   ,1٢٢83٠9 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/3/٢3م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بهالء - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 99007874 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــي 
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عنرب بن �سعيد بن عنرب �ملقبايل
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة حممود بن ر��سد بن �سامل �ل�سبلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 

يعلن عنرب بن �سعيد بن عنرب املقبايل اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة حممود بن را�سد بن �سامل 

بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  و�سريكه  ال�سبلي 

وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,11٢4418

اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

هاتف رقم: 96663539 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 �مل�سفــي 
علي بن �سامل بن مبارك �ملغيزوي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة

 ماآثر جزماء �لوطنية للتجارة - تو�سية
الوطنية  جزماء  ماآثر  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  املغيزوي  مبارك  بن  �سامل  بن  علي  يعلـن 

للتجارة - تو�سية, وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1٢3457٢, عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

�مل�سفــي
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 مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اأطل�ش �ش.م.م
�أطل�س  جبال  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �حل�شابات  لتدقيق  �لر�ئدة  �ملحا�شبة  مكتب  يعلـن 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1240349 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

�سعيد بن زايد بن خمي�ش بيت حميدون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة واحة االأحقاف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�لأحقاف  و�حة  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  حميدون  بيت  خمي�س  بن  ز�يد  بن  �شعيد  يعلـن 
للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 2157454، 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبائك املثلث الذهبي للتجارة �ش.م.م
�لذهبي  �ملثلث  �شبائك  �مل�شفي ل�شركـة  �أبو �شعود لتدقيق �حل�شابات ب�شفـتــه  يعلـن مكتب 
�نتهاء  عـــن  بالرقـــم 1341624،  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  للتجارة �س.م.م، 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

م�سلم بن علي بن اأحمد جعبوب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارزات ال�سمالية للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلـن م�شلم بن علي بن �أحمد جعبوب ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �رز�ت �ل�شمالية للتجارة 
و�ملقاولت - تو�شية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1021119، عن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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كرم بن اإبراهيم بن �سهداد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وعد ال�سيزاوي للتجارة �ش.م.م
يعلـن كرم بن �إبر�هيم بن �شهد�د �لبلو�شي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة وعد �ل�شيز�وي للتجارة 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1387801 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

اإميان بنت عبداللـه بن خمي�ش املعمرية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل الكامل والوافـي ال�ساملة - تو�سية
�لكامل  ل�شركــــة معامل  �مل�شفـــية  �ملعمرية ب�شفـتــها  بنت عبد�للـه بن خمي�س  �إميان  تعلـن 
و�لو�فـي �ل�شاملة - تو�شية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1272523، عن 

�نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

علي بن �سيف بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون العوينات العاملية �ش.م.م
يعلـن علي بن �شيف بن علي �ل�شبلي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة مزون �لعوينات �لعاملية �س.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عـــن  بالرقـــم 1277631،  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

هزاع بن �سعيد بن خمي�ش البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طنني ال�سرقية للتجارة �ش.م.م
يعلـن هز�ع بن �شعيد بن خمي�س �لبادي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة طنني �ل�شرقية للتجارة 
�أعــمال  �نتهاء  عن   ،1338925 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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ماجد بن �سامل بن نا�سر الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ بيت ال�ساحل للتجارة - ت�سامنية
�ل�شاحل  بيت  �شموخ  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لغافري  نا�شر  بن  �شامل  بن  ماجد  يعلـن 
عـــن   ،1253112 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

�نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن را�سد بن عبداللـه العزري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سواحل اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�شو�حل �خل�شر�ء  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لعزري  بن عبد�للـه  ر��شد  بن  يعلـن عبد�للـه 
للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 3146901، 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

عبداللـه بن خمي�ش بن حمدان القرطوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق اخلابورة املا�سي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عبد�للـه بن خمي�س بن حمد�ن �لقرطوبي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة رونق �خلابورة 
بالرقـــم 1271216،  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  �ملا�شي 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سيف بن علي بن مبارك اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل حيل الرق للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �شيف بن علي بن مبارك �خلاطري ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة تالل حيل �لرق للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1214247، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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منر بن اإبراهيم بن منر ال�سمنة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنتوت للخدمات الفنية �ش.م.م
�لفنية  بنتوت للخدمات  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �ل�شمنة  �إبر�هيم بن منر  بن  يعلـن منر 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1045831 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

�سعيد بن �سامل بن خمي�ش الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليا�سمني الدولية �ش.م.م
�لدولية  �ليا�شمني  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لفار�شي  خمي�س  بن  �شامل  بن  �شعيد  يعلـن 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1072105 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

ال�سيد منني بن خليفة بن �سعيد اآل �سعيد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغامرات لل�سياحة �ش.م.م
يعلـن �ل�شيد منني بن خليفة بن �شعيد �آل �شعيد ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �ملغامر�ت لل�شياحة 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1502948 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

اأحمد بن �سعيد بن �سليمان احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفقة ال�سرقية للتجارة - تو�سية
�أحمد بن �شعيد بن �شليمان �حلو�شني ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �ل�شفقة �ل�شرقية  يعلـن 
للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1217666، عن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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علي بن خمي�ش بن جمعة احل�سار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سار الأنظمة التكييف �ش.م.م
يعلـن علي بن خمي�س بن جمعة �حل�شار ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �حل�شار لأنظمة �لتكييف 
�أعــمال  �نتهاء  عن   ،1293950 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوؤرة للتجهيزات - تو�سية
 - للتجهيز�ت  �لبوؤرة  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لوهيبي  �شعيد بن حممد  بن  �أحمد  يعلـن 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1026419 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  تو�شية، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سيف بن �سامل بن من�سور الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سويداء املاء الذهبية- ت�سامنية
�ملاء  �شويد�ء  م�شاريع  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لدرعي  من�شور  بن  �شامل  بن  �شيف  يعلـن 
عـــن   ،1120267 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  ت�شامنية،   - �لذهبية 

�نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن مبارك العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار العفية املتكاملة للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن �شامل بن مبارك �لعرميي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �إعمار �لعفية �ملتكاملة 
للمقاولت �س.م.م، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1262388، عن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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نا�سر بن خمي�ش بن حممد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب فن�ش �ش.م.م
يعلـن نا�شر بن خمي�س بن حممد �لكويلي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة ه�شاب فن�س �س.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عن   ،1215329 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن فن�ش �ش.م.م

�مل�شفـــي ل�شركــــة ركن فن�س �س.م.م،  �لكويلي ب�شفـتــه  يعلـن نا�شر بن خمي�س بن حممد 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عن   ،1194894 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل فن�ش �ش.م.م

يعلـن نا�شر بن خمي�س بن حممد �لكويلي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة تالل فن�س �س.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عن   ،1162051 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكويلي للتجارة املتميزة �ش.م.م

للتجارة  �لكويلي  ل�شركــــة  �مل�شفـــي  ب�شفـتــه  �لكويلي  حممد  بن  خمي�س  بن  نا�شر  يعلـن 
�نتهاء  عن   ،1229365 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م،  �ملتميزة 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإثراء املتحدة �ش.م.م

يعلـن نا�شر بن خمي�س بن حممد �لكويلي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �لإثر�ء �ملتحدة �س.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عن   ،1064808 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جبال �سداب احلديثة - تو�سية
�مل�شفي ل�شركـة م�شاريع جبال �شد�ب  �لعلوي ب�شفـتــه  يعلـن حمود بن �شامل بن عبد�للـه 
�حلديثة - تو�شية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1139280، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مو�سى بن باقر بن ح�سني املو�سوي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفكار االأ�سيلة �ش.م.م
يعلـن مو�شى بن باقر بن ح�شني �ملو�شوي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �لأفكار �لأ�شيلة �س.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عن   ،1199222 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القيمة املتكاملة �ش.م.م

يعلـن مو�شى بن باقر بن ح�شني �ملو�شوي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �لقيمة �ملتكاملة �س.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عن   ،1282776 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن علي بن خمي�ش العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اليزن العلوي للتجارة - تو�سية
يعلـن عبد�للـه بن علي بن خمي�س �لعلوي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �أبو �ليزن �لعلوي للتجارة - 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1045251 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  تو�شية، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو املزن العلوي للتجارة - تو�سية

�أبو �ملزن �لعلوي للتجارة -  يعلـن عبد�للـه بن علي بن خمي�س �لعلوي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1050514 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  تو�شية، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرامي العيجة للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  �لعيجة  ل�شركـة مر�مي  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لعلوي  يعلـن عبد�للـه بن علي بن خمي�س 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1057850 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  تو�شية، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطي �ساحل العيجة للتجارة - تو�سية

يعلـن عبد�للـه بن علي بن خمي�س �لعلوي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �شاطي �شاحل �لعيجة 
للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1055065، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما جمريا �ش.م.م
�شما جمري�  ل�شركــــة  �مل�شفـــي  ب�شفـتــه  �لبلو�شي  بن خد�بخ�س  بن لل بخ�س  يعلـن خالد 
�أعــمال  �نتهاء  عن   ،1055410 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل اجلمرية �ش.م.م

يعلـن خالد بن لل بخ�س بن خد�بخ�س �لبلو�شي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �أطالل �جلمرية 
�أعــمال  �نتهاء  عن   ،1145741 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل اخلوير للتجارة �ش.م.م

يعلـن خالد بن لل بخ�س بن خد�بخ�س �لبلو�شي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �أطالل �خلوير 
�نتهاء  عن   ،1682997 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م،  للتجارة 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو تهاين البلو�سي �ش.م.م

تهاين  �أبو  ل�شركــــة  �مل�شفـــي  ب�شفـتــه  �لبلو�شي  خد�بخ�س  بن  بخ�س  لل  بن  خالد  يعلـن 
�نتهاء  بالرقــم 1691546، عن  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م،  �لبلو�شي 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد وفايزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن خالد بن لل بخ�س بن خد�بخ�س �لبلو�شي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة خالد وفايزة 
للتجارة و�ملقاولت �س.م.م، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1656414، عن 

�نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة ريام للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ريام  وردة  ل�شركــــة  �مل�شفـــي  ب�شفـتــه  �لبلو�شي  خد�بخ�س  بن  بخ�س  لل  بن  خالد  يعلـن 
للتجارة و�ملقاولت �س.م.م، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1687255، عن 

�نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأمين بن اإبراهيم بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االنبهار الوطنية - ت�سامنية
 - �لوطنية  �لنبهار  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لوهيبي  علي  بن  �إبر�هيم  بن  �أمين  يعلـن 
ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1794191، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

نا�سر بن �سامل بن علي املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ال�سور العظيم الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�لوطنية  �لعظيم  �ل�شور  �مل�شفي ل�شركـة  �ملرزوقي ب�شفـتــه  يعلـن نا�شر بن �شامل بن علي 
للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1136253، 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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يون�ش بن �سامل بن خمي�ش ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سندباد للخدمات العاملية - تو�سية
للخدمات  �ل�شندباد  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �ل�شناين  خمي�س  بن  �شامل  بن  يون�س  يعلـن 
�لعاملية - تو�شية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1256964، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

الزهراء بنت عبداللـه بن جميل البلو�سية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش االأحالم احلديثة - تو�سية
تعلـن �لزهر�ء بنت عبد�للـه بن جميل �لبلو�شية ب�شفـتــها �مل�شفـــية ل�شركــــة �أر�س �لأحالم 
�حلديثة - تو�شية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1261956، عن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حميد بن را�سد بن �سامل احلامدي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شامل بن عامر بن �شامل �حلامدي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة حميد بن ر��شد بن �شامل 
�حلامدي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 

8046484، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حميد بن حممد بن حميد البحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سا احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلـن حميد بن حممد بن حميد �لبحري ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة مر�شا �حلديثة للتجارة 
�أعــمال  �نتهاء  عن   ،1029506 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

-246-



اجلريدة الر�سمية العدد )1443(

حممد بن �سعيد بن �سامل الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �ساي للتجارة �ش.م.م
للتجارة  �شاي  ل�شركــــة جبال  �مل�شفـــي  ب�شفـتــه  �لغافري  �شامل  بن  �شعيد  بن  يعلـن حممد 
�أعــمال  �نتهاء  عن   ،1030591 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن حمد بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوط روي الذهبية �ش.�ش.و
يعلـن �شعيد بن حمد بن حمود �لوهيبي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة خطوط روي �لذهبية 
�أعــمال  �نتهاء  عن   ،1368277 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.�س.و، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

يون�ش بن �سامل بن اأحمد الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كرامات عربي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن يون�س بن �شامل بن �أحمد �لغافري ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة كر�مات عربي للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1284152، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عي�سى بن حممد بن علي ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حممد الكمزاري وعي�سى ال�سحي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عي�شى بن حممد بن علي �ل�شحي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة حممد �لكمز�ري وعي�شى 
�ل�شحي للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1245541، 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري وولده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

�شلطان بن  ل�شركـة فهد بن  �مل�شفي  �ملعمري ب�شفـتــه  �شلطان بن عبد�للـه  يعلـن فهد بن 
�ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  تو�شية،   - و�ملقاولت  للتجارة  وولده  �ملعمري  عبد�للـه 
�لـتجــاري بالرقـــم 1127620، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

را�سد بن �سامل بن خلفان املر�سودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني القرين التجارية - ت�سامنية
يعلـن ر��شد بن �شامل بن خلفان �ملر�شودي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة ب�شاتني �لقرين �لتجارية - 
ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 7058020، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حميد بن �سامل بن حميد املر�سودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم الفوار �ش.م.م
يعلـن حميد بن �شامل بن حميد �ملر�شودي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة مطعم �لفو�ر �س.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عن   ،1324882 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عمر بن م�سعود بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول وادي عندام للتجارة - ت�سامنية
�شهول و�دي عند�م  ل�شركـة  �مل�شفي  �لبلو�شي ب�شفـتــه  يعلـن عمر بن م�شعود بن عبد�للـه 
عـــن   ،1118226 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

�نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة ال�سناء للتجارة - ت�سامنية
يعلـن مكتب �لبخيت لتدقيق �حل�شابات ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة جنمة �ل�شناء للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1234084، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

�سامل بن خمي�ش بن حممد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة مناظر الربميي املتكاملة �ش.م.م

�لربميي  مناظر  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لعي�شائي  حممد  بن  خمي�س  بن  �شامل  يعلـن 
�أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1031419، عـــن �نتهاء  �ملتكاملة �س.م.م، و�مل�شجلـة لــدى 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

اأحمد بن هالل بن نا�سر احلرملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة ال�سحية �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن هالل بن نا�شر �حلرملي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة �حلياة �ل�شحية �س.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عن   ،1284216 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن علي بن عبداحل�سني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علي وان للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن عبد�حل�شني �للو�تي ب�شفـتــه �مل�شفـــي ل�شركــــة حممد بن علي و�ن 
�نتهاء  عن   ،1837354 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �س.م.م،  للتجارة 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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