
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٤٦(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

باإعـــادة ت�سكيــل جملــــ�س الـــــوزراء.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٣٤/2022   
ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٣٥/2022   

باإ�سـدار نظــام املحافظــات.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٣٦/2022   
بتحديد اخت�سا�ســات وزارة الداخليـــة واعتمـــاد  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٣٧/2022   

هيكلها التنظيمي. 
بتعديل بع�س اأحكام قانون املجال�س البلدية. مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٣٨/2022   

وزارة  من  املمتلكات  وتثمني  ح�سر  اخت�سا�س  بنقل  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٣٩/2022   
الداخلية اإلى وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين. 

بتعيني نائب لرئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٤0/2022   
بتعيـــني حمافظــــني.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٤١/2022   

بتعيني رئي�س جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٤2/2022   
بالتعيني فـي بع�س املنا�سب.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٤٣/2022   

بتعيني اأمني عام للمجل�س الأعلى للق�ساء.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٤٤/2022   
بنقل موظف اإلى وزارة اخلارجية.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٤٥/2022   

باإ�سـدار قانـون الأوراق املاليـة.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٤٦/2022   
مبنـــــح اجلن�سيـــــــة العمانيـــــة.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم ٤٧/2022   
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قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
                                                      مكـتب وزيــر الدولــة وحمافـظ م�صقــط 

قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2022/134     �صـــــ�در فـــــي 2022/6/8 ب�إ�صــــدار الئحــــة تنظيـــم 
اإق�مــة مظالت املركب�ت خ�رج حدود قطعة اأر�ض 

املبنى ال�صكني. 
اإعالنـــــــــــــات ر�صــــــــميـــــــــــة

                                                          وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
اإعالن ب�صـــ�أن جتديد مدة حم�ية منــ�ذج �صن�عــية.

االإعالن�ت اخل��صـــة ب�لن�صــر عــن طلبــ�ت ت�صجيــل العالمــ�ت التج�ريـــة.

اإعالن ب�ص�أن العالم�ت التي مت الت�أ�صري فـي ال�صجالت ب�نتق�ل ملكيته�.
اإعالن ب�ص�أن جتديد مدة حم�ية عالم�ت جت�رية م�صجلة.

ا�صتدراك.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة عبداللـه بن عي�صى بن حممد الب�دي و�صريكه 
للتج�رة - ت�ص�منية.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اأجم�د مطرح الع�ملية �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ال�صخور ال�ص�خمة للتج�رة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ال�صن�ع الع�ملية لال�صتثم�ر والتنمية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة األف ومليون للتج�رة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اأبن�ء اأكرب للتج�رة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة �صريين املتك�ملة للتج�رة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة الدهن�ء املتحدة للتج�رة واملق�والت - تو�صية.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة ح�ص�رة ال�صرق الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة �صواحي الغربة للتج�رة واملق�والت - ت�ص�منية.
اإعــالن عن بــدء اأعم�ل الت�صفـيــة ل�صركــــة اخلليج للمق�والت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة عي�صى واإخوانه للتج�رة واملق�والت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة بدور جمزي للتج�رة - ت�ص�منية.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء �صيج�ن الوطنية �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم املتقدم �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول خالت للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطموح ال�سامخ احلديثة للتجارة واملقاولت 
�س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع ال�سفاة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ختام الريف للمقاولت وال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روابط املنطق �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد النهرين للتجارة �س.م.م.

الوهيبي  بن جمعة  �سويد  بن  �سعيد  ورثة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الكامل احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوت ال�سفرد �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل جيدان للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فولذ املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم اجلنبة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثلية للتجارة واخلدمات �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأماجد للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خفدي مل�ساريع املياه والتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاء الأزرق العاملية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الأعمال العاملي �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدجاج احلار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلزميات للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج مزون لال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان التفاوؤل للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأطل�س الف�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل مزون - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طموح الأخوة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رتيل احل�سني �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق اجلنبة للتجارة - ت�سامنية.
اإعـــالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة �سواطئ جزماء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن �سعيد املقبايل واإخوانه للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدار العربي املتحدة للتجارة واملقاولت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري امليحة للمقاولت - تو�سية.

و�سركـــاه  ال�سيـــراوي  �سالــــم  بن  اإ�سماعيل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
للتجارة - ت�سامنية.

و�سركاه  اخلرو�سي  نا�سر  بن  عبدال�سالم  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 
للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء النه�سة املتحدة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد �سحم للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغريبي والبلو�سي للتجارة - ت�سامنية.
املعمري  حممد  بن  عبداللـه  بن  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج املحامد للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق ال�سرقية للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةاأر�س ال�سر العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو با�سل املتحدة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حبيب بن عبداللـه الزدجايل وولده للتجارة - 

ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور وادي احللتي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلمب�سي املا�سية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سيف املقبايل للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خالد البادي الوطنية للمقاولت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل اجلاح�س الوطنية للمقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار ال�سريع للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي الوقيبة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحائب ال�سام للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل ال�سيارات ال�سخمة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجتهدون للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول �سنا�س املتحدة للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرمول لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنوار ال�ساملة للتجارة واملقاولت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجنحة العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات اجلنان للم�ساريع �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الفنية وامليكانيكية املتطورة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم املحافظة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن ظليع للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سهيل غوا�س للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القلعة الكربى للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها العربية العاملية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداف الغبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا احلوية للم�ساريع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �سحار ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد الواعد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برهان الباطنة احلديثة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريان الغبرياء للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�ساحل الع�سرية - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجع الدقم البيئي �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة لإدارة امل�ساريع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة الأنظار الوطنية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة احلديثة العاملية للتجارة العامة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول اجلزيرة للتجارة والنقل - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداملجــيد بن اأحـــمد بن حممـــد البلو�ســـي 
و�سريكه �س.م.م.

وولده  البادي  �سويد  بن  �سهيل  بن  را�سد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواء للت�سميم الإبداعي �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوات جوهرة البنف�سج - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العناية الق�سوى بال�سيارات �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو حنني احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني بن عبداللـه و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا كتارا للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن علوي الكاف و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال عوتب للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العال للوحات الطرق �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الباطنة الوطنية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليزن للم�ساريع العمالقة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ستقرار العربية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الظاهرة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج احلرمية للتجارة �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدوينا لال�ستثمارات �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤيا الباطنة املتحدة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب العال للتجارة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سر امللكي للم�ساريع املتكاملة �س.م.م.
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة حممد بن دروي�س البلو�سي و�سريكه للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية.

البطا�سي  حبيب  بن  �سامل  بنت  �سنونة  ل�سركة  الت�سفـية   اأعمال  بدء  عن  اإعـالن 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغزلن الوطنية لالإعمار والتجارة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع طبيعة بدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع كاوا�س احلديثة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة ح�سني بن عبداللـه علوي باعمر و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليوان العرب احلديثة �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطوب املا�سي للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قف�سا العامرة للتجارة �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة �سامل بن نا�سر بن حارث املعمري و�سريكته 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرة الفلكية للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي العراقي للتجارة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع طيوي احلديثة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوهج لتقنية املعلومات - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية املتحدة ملا وراء البحار �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة دار الرافدين للتجارة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح عوتب للتجارة - ت�سامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع الر�سة احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعايل لال�ست�سارات الإدارية والرتبوية �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طوفان اخل�سراء للتجارة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القائد الع�سرية - ت�سامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نزوى للم�ساريع واخلدمات �س.�س.و.
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اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�س خلدمات التاأمني �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبا ملا وراء بحوث الرقمنة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغرتب �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عني املن�سورة للتجارة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سكر ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة علي وعبداللـه اأبناء �سامل بن حممد الوهيبي 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ �سحم الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأم القرى احلديثة للتجارة واملقاولت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�س اخلليج الأبي�س - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �ساللة للتجارة واملقاولت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزاهي الربونزي للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خزائن �سحم للتعدين �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق الزعفران احلديث �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة علماء الغد اخلا�سة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سفي وخو�سبخت للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هبوب التلعة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلالبوت الفاخر للدعاية والإعالن - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية لالأعمال املتقدمة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اجلنوبية لل�سرق الأو�سط �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة الريا�س العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة ال�سمالية املتحدة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة اخلليج العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجموعة الدولية احلديثة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطرف الأول لالإن�ساءات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ملهم املعمري للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراحة اللوج�ستية  �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قناديل م�سندم للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه و�سيبان للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سيلة الدولية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيماء الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط الو�سطى للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وحميد القم�سوعي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فتى الأجيال للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز العائلة الطبي �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهراء للخدمات وال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلابري والبلو�سي الوطنية للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول املهاب للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل بدية للخدمات التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة التل للفنادق وال�سياحة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سرور لالإن�ساءات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارة جمان العاملية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرة اجلديدة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الربطماين املتقدمة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�ساح الالمع للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجدوعي للوج�ستيات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر الغبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاتي فا�سون للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن ويهي املر �س.�س.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنلوجيا للبناء �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوادر جمز - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع لوى املا�سية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج الباطنة املتكاملة للتجارة - تو�سية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات ال�سماء �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سهم الثالثة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة المتداد للتجارة واخلدمات �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزايا ال�سريعة للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاجر الراقي للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�س اخلري �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوربية للحلول الطبية وال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربي واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول مقنيات للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برق اخلليج املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللوك الأربعة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املتقدمة الدولية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم البو�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عالية ال�سناين للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء جمريا �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم ال�ساري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإيالف جزماء للتجارة - تو�سية.
للتجـــارة  الوهيبـــي  وعبداللــــه  حـــارث  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم للهند�سة والتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�سحى �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل املنامة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النفي�س اجلديدة �س.م.م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم ٣٤/2022

باإعـــادة ت�سكيــل مجلــــ�س الـــــوزراء

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعاد ت�سكيل جمل�س الوزراء برئا�ستنا على النحو الآتي:

- �سمــــــو ال�سيــــــــــد فهــــــــد بن حممـــــــــــود اآل �سعيــــــــد      نائبـــا لرئيـــــــــ�س الــــــــــوزراء ل�ســــــــــوؤون

جملــــــــــــــــــــــــــــــ�س الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

- �سمو ال�سيد �سهاب بن طارق  بن تيمور اآل �سعيد       نائبا لرئي�س الوزراء ل�سوؤون الدفاع

- �سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم بن طارق اآل �سعيد      وزيـــرا للثقافــــة والريا�سة وال�سباب

- ال�سيــــــد خالـــد بن هـــالل بن �سعـود البو�سعيـــدي       وزيـــرا لديــــوان البـــالط ال�سلطانــي

- الفريـــــــق اأول �سلطــــــان بـــن حمـمـــــــد النعمانـــــــي       وزيــــــــــــــــرا للمكتــــــــــــــــــب ال�سلطانـــــــــي

- ال�سيــد حمـــود بن فـي�ســـل بن �سعيـد البو�سعيدي       وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

- ال�سيـــد بـــدر بن حمـــــــد بـن حمـــــود البو�سعيـــــدي      وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

- �سلطــــــــــــــــــان بن �سالـــــــــــــم بن �سعيــــــــــــد احلب�ســـــــي      وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

- الدكتورة مديحة بنت اأحمد بن نا�سر ال�سيبانية      وزيــــــــــــــرة للرتبيــــــــــــــة والتعليــــــــــــــــــــــم

- الدكتور عبداللـه بن حممد بن �سعيد ال�سعـــيدي        وزيــــــرا للعــــدل وال�ســـوؤون القانونيـــة

- الدكتور عبداللـه بن نا�سر بن خليفة احلرا�ســـــي        وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لالإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

- �سالــــــــــــم بن حممــــــــد بــــن �سعيــــــــــــــــد املحروقــــــــــــي        وزيـــــــــــــــــرا للتـــــــــــــــراث وال�سياحــــــــــــــــــة
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- الدكتــــــور �سعــــود بن حمـــود بن اأحمــد احلب�ســي       وزيــــــــــــــــــــــرا للثـــــــــــــــــــــــروة الزراعيـــــــــــــة 

وال�سمكيـــــــــــــة ومـــــــــــــــــــوارد امليــــــــــــــــــاه

- الدكتور خلفـــان بن �سعيد بن مبـــارك ال�سعيلـــي       وزيرا لالإ�سكان والتخطيط العمراين

- الدكتورة رحمة بنت اإبراهيم بن �سعيد املحروقية      وزيــــــــــــــــــــــــرة للتعليـــــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــي

والبحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــي والبتكــــــــــــار

- املهنــــد�س �سعيـــــد بن حـــــمود بن �سعـيد املعولــــــي      وزيــــــــــــــــــــــرا للنقـــــــــــــــل والت�ســـــــــــالت

وتقنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املعلومــــــــــــــــــــــــــــــــات

- الدكتــــــور �سعيـــد بن حممـــد بن اأحمد ال�سقري      وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لالقت�ســــــــــــــــــــــــــــــــاد

- قيــــــــــــ�س بـــــن حممــــــــد بـــن مو�ســـــــى اليو�ســـــــــــف       وزيــــــــــــــــــــــرا للتجـــــــــــــارة وال�سناعــــــــــــة 

وترويــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ال�ستثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

- الدكتـــــورة ليلــــى بنت اأحمـد بن عـــو�س النجـــار       وزيــــــــــــــــــرة للتنميــــــــــــة الجتماعيــــــــــة

- الدكتــــور حمـــــاد بن �سعيـــد بن علـــــي باعويـــــــــن        وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

- املهـند�س �سالـــــــم بن نا�ســـــر بن �سعيـــد العوفـي        وزيــــــــــــــــــرا للطاقــــــــــــــــــة واملعــــــــــــــــــــادن

- الدكتــــور حمــمــد بن �سعيـد بن خلفـــان املعمـــــري       وزيـــــرا لالأوقــاف وال�ســوؤون الدينيــــة

- الدكــــتور هـــــــالل بن علـــــي بن هــــــالل ال�سبتــــــي      وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لل�سحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

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

�سـدر فـي: 1٦ من ذي القعـــدة �سنــة 1٤٤٣هـ

املـوافــــق: 1٦ من يونيـــــــــــــــــو �سنــة 2022م

  هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/35

ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

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

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

وعلى قانون الدعاء العام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/92، 

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/88 فـي �ساأن هيئة تنازع الخت�سا�ص والأحكام،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/35 باإن�ساء املعهد العايل للق�ساء،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/25 ب�ساأن ا�ستقالل الدعاء العام،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/9 ب�ساأن املجل�ص الأعلى للق�ساء،

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/54 باإن�ساء اأمانة عامة ملجل�ص ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

واعتماد هيكلها التنظيمي،

القانونية  ال�سوؤون  العــدل ووزارة  2020/88 بدمــــج وزارة  رقــــم  ال�سلطاين  املر�ســــوم  وعلى 

فـي وزارة واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�سوؤون القانونية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

ين�ساأ جمل�ص ي�سمى "املجل�ص الأعلى للق�ساء"، يتمتع بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املايل 

والإداري، يكــــــون مقـــــره حمافظـــة م�سقـــــط، ويعمــــــل فـي �ساأنـــــه بالأحكـــام املبينــــــة فـي امللحــــق 

رقم )1( املرفق. 
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املــادة الثانيـــة
يعتمد الهيكل العام للق�ساء وفقا للملحق رقم )2( املرفق.

املــادة الثالـثــــة
واللتزامات  واحلقوق  والأ�سول  املخ�س�سات  كافة  للق�ساء  الأعلــى  املجلــ�ص  اإلـــى  تــوؤول 

واملوجودات اخلا�سة بكل من: جمل�ص ال�سوؤون الإدارية للق�ساء، وحمكمة الق�ساء الإداري، 

والدعاء العام.

املــادة الرابعــة
اإىل  الوظيفـية  واأو�ساعهم  املالية  درجاتهم  بذات  الإداري  الق�ساء  حمكمة  اأع�ساء  ينقل 

اإليه،  امل�سار  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  فـي  عليها  املن�سو�ص  املعادلة  الق�سائية  الوظائف 

وي�سري عليهم القانون ذاته فـي كل ما يتعلق ب�سوؤونهم الوظيفـية والتقاعدية.

املــادة الخام�ســة
ينقل اإىل املجل�ص الأعلى للق�ساء موظفو كل من: الأمانة العامة ملجل�ص ال�سوؤون الإدارية 

للق�ساء، وحمكمة الق�ساء الإداري، والدعاء العام بذات درجاتهم املالية.

املــادة ال�ساد�ســة
ي�سدر نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذا 

املر�سوم، واإىل اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها حاليا مبا ل يتعار�ص 

مع اأحكامه.

القوانني  لتعديل  الالزمة  القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  املجل�ص  رئي�ص  نائب  وعلى 

خالل  وذلك  املر�سوم،  هذا  واأحكام  يتفق  مبا  بالق�ساء،  ال�سلة  ذات  ال�سلطانية  واملرا�سيم 

مدة ل تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا املر�سوم، ويجوز جتديدها ملدة اأخرى مبوافقة 

ال�سلطان.

املــادة ال�سابعـــة
ي�ستبـــدل بعبارتــي "وزارة العدل وال�سوؤون القانونية"، و "وزير العدل وال�سوؤون القانونية" 

اأينمـــا وردتـــا فــــي املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 2010/35 امل�ســار اإليــه والنظام املرفق به عبارتا 

"املجل�ص الأعلى للق�ساء"، و "نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء".
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املــادة الثامنـــة
ي�ستبدل بعبارتي "حمكمة الق�ساء الإداري"، و "رئي�ص حمكمة الق�ساء الإداري" اأينما وردتا 

فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية عبارتا "الدائرة الإدارية البتدائية، اأو الدائرة الإدارية 

ال�ستئنافـية"، و "رئي�ص الدائرة الإدارية البتدائية، اأو رئي�ص الدائرة الإدارية ال�ستئنافـية"، 

وذلك بح�سب �سياق الن�ص.

كما ي�ستبدل بامل�سميات الوظيفـية لأع�ساء حمكمة الق�ساء الإداري اأينما وردت فـي القوانني 

واملرا�سيم ال�سلطانية الوظائف املعادلة لها فـي قانون ال�سلطة الق�سائية. 

واملرا�سيم  القوانني  فـي  وردت  اأينما  الإداري"  الق�ساء  حمكمة  "قانون  بعبارة  وي�ستبدل 

ال�سلطانية عبارة "قانون الإجراءات الإدارية".

املــادة التا�سعــــة

تلغى ن�ســـو�ص قانـــون حمكمـــة الق�ســاء الإداري امل�سار اإليه، فـيما عـــدا املـــواد من رقـــم )3( 

يرد  مل  وفـيما  الق�سائية(،  بالر�سوم  يتعلق  فـيما   107( رقمي:)25(،  واملادتني   ،)23( اإىل 

املدنية  الإجراءات  قانون  اأحكام  الإدارية  املنازعات  ت�سري على  املواد  فـي هذه  ن�ص  ب�ساأنه 

والتجارية مبا فـي ذلك طريق الطعن بالنق�ص. 

كما تلغى املرا�سيم ال�سلطانية اأرقام )2008/88(، و)25/ 2011(، و)2012/9(، و)10/ 2012(، 

و)54/ 2012( امل�سار اإليها، وكل ما يخالف هذا املر�سوم وامللحقني املرفقني اأو يتعار�ص مع 

اأحكامهم.

املــادة العا�ســرة

ا�ستثناء من اأحكام هذا املر�سوم، ت�ستمر هيئة تنازع الخت�سا�ص والأحكام فـي نظر الدعاوى 

التي رفعت اإليها قبل �سدوره، وحتى �سدور احلكم فـيها.

املــادة الحاديــة  ع�ســرة

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

�سـدر فـي: 16 من ذي القعــــدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 16 من يونيــــــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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امللحـــق رقـــم )1(

فـي �ساأن املجل�س الأعلى للق�ساء

املــادة ) 1 (

ي�سكل املجل�ص الأعلى للق�ساء برئا�سة ال�سلطان وع�سوية كل من: 

1 - نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء ويكون مبرتبة وزير وي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين.

2 - رئي�ص املحكمة العليا.

3 - اأقدم نائب لرئي�ص املحكمة العليا.

4 - رئي�ص الدائرة الإدارية فـي املحكمة العليا.

5 - املدعي العام.

6 - رئي�ص الإدارة العامة للتفتي�ص الق�سائي.

7 - اأقدم اثنني من روؤ�ساء حماكم ال�ستئناف.

ويجـــوز اأن يجتمـــع املجل�ص برئا�سة نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء، وفـي هذه احلالة 

ل تكون قرارات املجل�ص نافذة فـيما يتعلق بامل�سائل املن�سو�ص عليها فـي البنود من )1 اإىل 7( 

من املادة )2( من هذا امللحق اإل بعد اعتمادها من ال�سلطان.

وي�ســـدر بنظـــام عمــل املجلــ�ص قــرار مــن نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء بعد موافقة 

املجل�ص.

املــادة ) 2 (

للقــ�ساء  الإدارية  ال�ســوؤون  اخت�سا�ســات جملــ�ص  كافــة  للق�ساء  الأعلى  املجل�ص  اإىل  توؤول 

املن�سو�ص عليها فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية، كما يخت�ص املجل�ص بالآتي:

1 - ر�سم ال�سيا�سة العامة للق�ساء.

2 - العمل على �سمان ح�سن �سري العمل فـي املحاكم والدعاء العام، وتطويره.

3 - العمل على تي�سري اإجراءات التقا�سي وتقريب جهاته للمتقا�سني.

4 - اقرتاح م�سروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة بالق�ساء.
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5 - اإبداء الراأي فـي م�سروعات اتفاقيات التعاون الق�سائي بني �سلطنة عمان والدول

الأخرى.

6 - تعزيـــز وتطويـــر التعـــاون فـي الخت�سا�ســات املتعلقة بالق�ساء مع اجلهات املعنية 

فـي الدول واملنظمات واملوؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�س�سة.

7 - ما يرى ال�سلطان عر�سه على املجل�ص.

8 - اأي اخت�سا�سات اأخرى تن�ص عليها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.

املــادة ) 3 (
ال�سوؤون  رئي�ص جمل�ص  اخت�سا�سات كل من:  للق�ساء  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب  يتوىل 

الإدارية للق�ساء واملدعي العام ذات الطبيعة الإدارية واملالية املن�سو�ص عليها فـي القوانني 

واملرا�سيم ال�سلطانية، كما تكون له كافة الخت�سا�سات املقررة قانونا لرئي�ص الوحدة فـي 

كل ما يتعلق بال�سوؤون املالية والإدارية للق�ساء، و�سوؤون موظفـي املجل�ص الأعلى للق�ساء. 

املــادة ) 4 (
تن�ساأ فـي املجل�ص الأعلى للق�ساء اإدارة عامة ت�سمى "الإدارة العامة للتفتي�ص الق�سائي" تتبع 

نائب رئي�ص املجل�ص، ت�سكل برئا�سة قا�ص متفرغ وع�سوية عدد كاف من الق�ساة واأع�ساء 

الدعاء العام من ذوي اخلربة والكفاءة، يتم ندبهم جميعا بقرار من نائب رئي�ص املجل�ص 

الأعلى للق�ساء بعد موافقة املجل�ص. 

وحتل الإدارة امل�سار اإليها حمل كل من: الإدارة العامة للتفتي�ص الق�سائي، واإدارة التفتي�ص، 

فـي اخت�سا�ساتهما املن�سو�ص عليها فـي قانون ال�سلطة الق�سائية، وقانون الدعاء العام.

املــادة ) 5 (
تقام دعوى امل�ساءلة على كل من: رئي�ص املحكمة العليا واملدعي العام من نائب رئي�ص املجل�ص 

الأعلى للق�ساء، وفـي هذه احلالة ميثل نائب رئي�ص املجل�ص فـي اتخاذ جميع الإجراءات، 

من يحدده قانون ال�سلطة الق�سائية اأو قانون الدعاء العام، بح�سب الأحوال.

املــادة ) 6 (
تكــون للمجلــ�ص الأعلــى للق�ســـاء اأمانـــة عامـــة ت�سمــى "الأمانـــة العامـــة للمجلـــ�ص الأعلــــى 

للق�ساء"، تعاون نائب رئي�ص املجل�ص فـي ممار�سة اخت�سا�ساته.
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املــادة ) 7 (
يتوىل ت�سيري �سوؤون الأمانة العامة للمجل�ص الأعلى للق�ساء اأمني عام بالدرجة اخلا�سة، 

ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين.

املــادة ) 8 (
تكون لالأمني العام للمجل�ص الأعلى للق�ساء اخت�سا�سات وكيل الوزارة املن�سو�ص عليها 

رئي�ص  نائب  بقرار من  الأخرى  اخت�سا�ساته  ال�سلطانية، وحتدد  واملرا�سيم  القوانني  فـي 

املجل�ص الأعلى للق�ساء بعد موافقة املجل�ص.

املــادة ) 9 (
يعاون الأمني العام للمجل�ص الأعلى للق�ساء فـي ممار�سة اخت�سا�ساته اأربعة اأمناء عامني 

م�ساعدين على النحو الآتي: 

1 - اأمني عام م�ساعد ل�سوؤون املحاكم والدعاء العام والكاتب بالعدل.

2 - اأمني عام م�ساعد للتخطيط والتحول الرقمي.

3 - اأمني عام م�ساعد ل�سوؤون التنفـيذ.

4 - اأمني عام م�ساعد لل�سوؤون الإدارية واملالية.

وي�سدر بتعيني الأمناء العامني امل�ساعدين قرار من نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء 

بعد موافقة املجل�ص. 

املــادة ) 10 (
يجب على نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء - �سمانا حل�سن �سري العمل وتلبية متطلباته - 

التفوي�ص فـي بع�ص اخت�سا�ساته الإدارية لكل من: روؤ�ساء املحاكم، وروؤ�ساء الدوائر، وذلك 

وفقا لل�سوابط التي ي�سدر بها قرار منه بعد موافقة املجل�ص.

املــادة ) 11 (
الإدارية  الخت�سا�سات  العام  املدعي  امللحق، ميار�ص  املادة )3( من هذا  ا�ستثناء من حكم 

املقررة قانونا لنائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء فـيما يتعلق بتنظيم العمل فـي الدعاء 

العام، وللمدعي العام اإ�سدار كافة القرارات الإدارية الالزمة فـي هذا اخل�سو�ص، وعليه 

اأ�سبوع من  القرارات خالل  تلك  بن�سخة من  للق�ساء  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب  اإخطار 

اإ�سدارهـــا، ولنائب رئيـــ�ص املجلـــ�ص خــــالل خم�ســة ع�سر يوما من تاريخ الإخطار تعديلها 

اأو اإلغاوؤها وفق ما تقت�سيه امل�سلحة العامة مع ذكر الأ�سباب. 
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املــادة ) 12 (

تكون للمجل�ص الأعلى للق�ساء ميزانية �سنوية م�ستقلة يقدم نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى 

للق�ساء تقديراتها اإىل وزارة املالية بعد اأخذ راأي املجل�ص.

وتبداأ ال�سنة املالية للمجل�ص الأعلى للق�ساء فـي الأول من يناير من كل عام، وتنتهي فـي 

احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته، وذلك فـيما عدا ال�سنة املالية الأوىل فتبداأ 

من تاريخ العمل بهذا املر�سوم، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته.

املــادة ) 13 (

املطبقة على وحدات  ال�سلطانية  واملرا�سيم  القوانني  للق�ساء  الأعلى  املجل�ص  ت�سري على 

املالية  والرقابة  التنظيمي،  الهيكل  باعتماد  يتعلق  فـيما  وذلك  للدولة،  الإداري  اجلهاز 

ال�سنوية  امليزانية  م�سروع  واإعداد  التقاعدية،  ومعاملتهم  املوظفـني  ونظام  والإدارية، 

واحل�ساب اخلتامي للمجل�ص.
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الملحــق رقــم ) 2 (
الهيكــل العــام للق�ضـــاء

المجل�س الأعلى للق�ضاء

نائــــب رئيــــ�س المجلــــ�س

االدعاء العامالمحكمة العليا

االإدارة العامة 

للتفتي�ش الق�ضائي

االأمانة العامة 

للمجل�ش االأعلى للق�ضاء

المعهد العالي للق�ضاء

محاكم اال�ضتئناف

المحاكم االبتدائية

الدائرة المدنية - الدائرة الجزائية - دائرة االأحوال 

ال�ضخ�ضية - الدائرة االإدارية - الدائرة التجارية -

 الدائرة العمالية - ....... - ....... - ........ - ........

الدوائر المدنية - الدوائر الجزائية - دوائر االأحوال 

ال�ضخ�ضية - الدوائر االإدارية - الدوائر التجارية -

الدوائر العمالية - ....... - ....... - ........ - ........

الدوائر المدنية - الدوائر الجزائية - دوائر االأحوال 

ال�ضخ�ضية - الدوائر االإدارية - الدوائر التجارية -

الدوائر العمالية - ....... - ....... -........-........

االأمين العام الم�ضاعد ل�ضوؤون

 المحاكم واالدعاء العام والكاتب بالعدل

االأمين العام الم�ضاعد

 للتخطيط والتحول الرقمي

االأمين العام الم�ضاعد 

لل�ضوؤون االإدارية والمالية

االأمين العام الم�ضاعد

 ل�ضـــوؤون التنفيـــذ
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم ٣٦/2022

باإ�سـدار نظــام المحافظــات

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وعلى نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/101،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بنظام املحافظات املرفق.
املــادة الثانيــــة

تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج امللحق بنظام املحافظات، ويتبع فـي 
�ساأن اإن�ساء وتعديل واإلغاء التق�سيمات الإدارية فـي تلك الهياكل، الأحكام الواردة فـي نظام 

اجلهاز الإداري للدولة امل�سار اإليه.
املــادة الثالـثــــة

والوثائق  امللفات  كافة  وم�سندم  وظفار  م�سقط  حمافظات  من  الداخلية  وزارة  اإلى  توؤول 
واملحفوظات واملوجودات املتعلقة باخت�سا�سات الوزارة.
املــادة الرابعــة

توؤول اإلى املحافظات - كل فـيما يخ�سها - من وزارة الداخلية كافة املخ�س�سات والأ�سول 
واحلقوق واللتزامات واملوجودات ذات ال�سلة مبكاتب الولة فـي املحافظات، وذلك فـيما 
امللفات والوثائق واملحفوظات والأ�سلحة واملدافع والذخائر، فاإنها تبقى ملكا لوزارة  عدا 

الداخلية.

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

املــادة الخام�سـة

فـيما  كل   - املحافظات  اإلى  الولة  مكاتب  فـي  العاملون  الداخلية  وزارة  موظفــو  ينقـــل 

يخ�سها - بذات درجاتهم املالية.

املــادة ال�ساد�ســـة

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/101 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم 

والنظام املرفق، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما.

املــادة ال�سابعــة

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

�سـدر فـي: 1٦ من ذي القعـــدة �سنــة 144٣هـ

املـوافــــق: 1٦ من يونيـــــــــــــــــو �سنــة 2022م

  هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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نظــــام املحافظــــات 
الف�ســــل الأول

تعريفـــات
املــادة  ) 1 (

كل  قرين  املبني  املعنى  الآتية  والعبارات  بالكلمات  يق�سد  النظام،  هذا  اأحكام  تطبيق  فـي 
منها، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:

الـــــوزارة: وزارة الداخلية.

الوزيـــــــر: وزير الداخلية.
املحافظة: وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ذات طبيعة حملية. 

البلديــــة: تق�سيــم اإداري �سمن الهيكـــل التنظيمــي للمحافظــــة، يتولـــى ممار�ســة كافــــة 
الأن�سطة البلدية وفقا لأحكام هذا النظام.

الف�سل الثاين
املحافظات

املــادة  ) 2 (
تق�سم �سلطنة عمان اإداريا اإلى حمافظات على النحو الآتي:

اأول: حمافظة م�سقط:
وت�سمل الوليات الآتية: م�سقط، مطرح، العامرات، بو�سر، ال�سيب، قريات، ويكون 

مركز املحافظة ولية م�سقط.
ثانيا: حمافظة ظفار:

وت�سمل الوليات الآتية: �ساللة، طاقة، مرباط، رخيوت، ثمريت، �سلكوت، املزيونة، 
مق�سن، �سليم وجزر احلالنيات، �سدح، ويكون مركز املحافظة ولية �ساللة.

ثالثا: حمافظة م�سندم:
وت�سمل الوليات الآتية: خ�سب، دبا، بخاء، مدحاء، ويكون مركز املحافظة ولية 

خ�سب.
رابعا: حمافظة الربميي:

وت�سمل الوليات الآتية: الربميي، حم�سة، ال�سنينة، ويكون مركز املحافظة ولية 
الربميي.
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خام�سا: حمافظة الداخلية:
وت�سمل الوليات الآتية: نزوى، بهالء، منح، احلمراء، اأدم، اإزكي، �سمائل، بدبد، 

اجلبل الأخ�سر، ويكون مركز املحافظة ولية نزوى.

�ساد�سا: حمافظة �سمال الباطنة:
وت�سمل الوليات الآتية: �سحار، �سنا�ض، لوى، �سحم، اخلابورة، ال�سويق، ويكون 

مركز املحافظة ولية �سحار.

�سابعـــا: حمافظة جنوب الباطنة:
وت�سمل الوليات الآتية: الر�ستاق، العوابي، نخل، وادي املعاول، بركاء، امل�سنعة، 

ويكون مركز املحافظة ولية الر�ستاق.

ثامنــــا: حمافظة جنوب ال�سرقية:
وت�سمل الوليات الآتية: �سور، الكامل والوافـي، جعالن بني بو ح�سن، جعالن 

بني بو علي، م�سرية، ويكون مركز املحافظة ولية �سور.

تا�سعـــا: حمافظة �سمال ال�سرقية:
دماء  خالد،  بني  وادي  القابل،  بدية،  امل�سيبي،  اإبراء،  الآتية:  الوليات  وت�سمل 

والطائيني، �سناو، ويكون مركز املحافظة ولية اإبراء.

عا�سـرا: حمافظة الظاهرة:
ولية  املحافظة  مركز  ويكون  �سنك،  ينقل،  عربي،  الآتية:  الوليات  وت�سمل 

عربي.

حادي ع�سر: حمافظة الو�سطى:
مركز  ويكون  اجلازر،  الدقم،  حموت،  هيماء،  الآتية:  الوليات  وت�سمل 

املحافظة ولية هيماء.

املــادة ) ٣ (
يكون اإن�ساء املحافظات والوليات وتعديلها واإلغاوؤها مبر�سوم �سلطاين، ويكون اإن�ساء نيابات 

ومراكز اإدارية فـي الوليات وتعديلها واإلغاوؤها بقرار من الوزير.
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املــادة ) 4 (

تتمتع املحافظة بال�سخ�سية العتبارية، وال�ستقالل املايل والإداري، حتت اإ�سراف الوزير.

املــادة ) ٥ (

القوانني والنظم واملرا�سيم املطبقة على اجلهاز  ت�سري على املحافظة وموظفـيها جميع 

الإداري للدولة.

املــادة ) ٦ (

تخت�ض املحافظة فـي نطاقها اجلغرافـي - وبعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة - بالآتي:

1 - تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للدولة.

2 - �سمان �سيادة القانون، وحماية م�سالح الدولة، وتعزيز هيبتها.

٣ - تنمية وا�ستثمار املوارد اخلا�سة باملحافظة والرتويج لها، من اأجل حتقيق التنمية 

امل�ستدامة وخلق فر�ض عمل للمواطنني.

٤ - العمل على ال�ستفادة من املقومات املختلفة فـي املحافظة.

5 - اإن�ساء، واإدارة املرافق البلدية.

٦ - حماية الأمالك العامة، واإزالة التعديات عليها.

7 - العمل على ا�ستيفاء احتياجات املحافظة من املرافق العامة، واخلدمات احلكومية 

الأخرى. 

٨ - امل�ساركة فـي التخطيط العمراين. 

٩ - احلفاظ على �سالمة البيئة.

10 - تنفـيذ امل�ساريع الإمنائية اخلا�سة باملحافظة، وتذليل ال�سعوبات التي تواجهها.

11- متابعة الأن�سطة القت�سادية فـي املحافظة، مبا يعزز منو هذه الأن�سطة. 

12- العمــل مع اجلهـــات املخت�ســـة فـي �ساأن اإعـــداد م�سروعـــات خطـــط التنميـــة الوطنية، 

والطالع على �سري تنفـيذها.
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الف�ســـل الثالـــث
ال�ســـوؤون امل�سرتكــة للمحافظـــات

املــادة ) ٧ (
يكون تنظيم كافة الأن�سطة البلدية فـي املحافظات مبوجب لوائح موحدة ي�سدر بها قرار 

من الوزير، بعد التن�سيق مع املحافظني.

املــادة ) ٨ (
 ميثل الوزير اأو من يفو�سه �سلطنة عمان فـي املوؤمترات والفعاليات والجتماعات الإقليمية 

والدولية، واإبرام التفاقيات ومذكرات التفاهم، ذات ال�سلة باملحافظات.

املــادة ) ٩ (
اإلى ذلك،   اأو كلما دعت احلاجة  يجتمع الوزير باملحافظني مرتني فـي ال�سنة على الأقل، 

ملناق�سة ال�سوؤون امل�سرتكة للمحافظات.

الف�ســـل الرابــع
املحافـــظ

املــادة ) 10 (
وتكون  �سلطاين،  بتعيينه مر�سوم  ي�سدر  �سوؤونها حمافظ  وت�سيري  املحافظة  اإدارة  يتولى 

له �سالحيات رئي�ض الوحدة املن�سو�ض عليها فـي القوانني والنظم واملرا�سيم ال�سلطانية 

املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة.

املــادة ) 11 (
يكون املحافظ ممثال للحكومة فـي املحافظة، ويتولى الإ�سراف على تنفـيذ ال�سيا�سة العامة 

للدولة فـيها، وله ب�سفة خا�سة الآتي:

1 - متثيل املحافظة فـي عالقاتها بالغري واأمام الق�ساء.

2 - اإعداد م�سروعات خطط التنمية اخلا�سة باملحافظة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة،

ومتابعة تنفـيذها. 

٣ - العمل على تعزيز اجلوانب القت�سادية والجتماعية للمحافظة.
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٤ - اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للمحافظة وح�سابها اخلتامي، ورفعهما اإلى وزارة

املالية. 

5 - اإ�سدار قرارات بفر�ض ر�سوم بلدية فـي اإطار ال�سيا�سة العامة للدولة، بعد موافقة

وزارة املالية.

٦ - التن�سيق مع اجلهات املخت�سة فـي �ساأن حتديد ا�ستخدامات الأرا�سي فـي املحافظة، 

وذلك دون الإخالل باخت�سا�سات املجال�ض البلدية فـي هذا ال�ساأن.

7 - التوا�سل مع املجتمع املحلي مبا يخدم ال�سالح العام فـي نطاق املحافظة.

املنا�سبة فـي  القرارات  ال�سلة باخت�سا�سات املحافظة، واتخاذ  ال�سكاوى ذات  ٨ - تلقي 

�ساأنها.

٩ - التن�سيق مع روؤ�ساء الوحدات احلكومية ب�ساأن اأداء فروعها ومكاتبها فـي املحافظة 

فـي �سوء التقارير املرفوعة اإليه من الولة. 

10- الإ�سراف املبا�سر على الولة ومتابعة عملهم اليومي، وتقييم م�ستوى اأدائهم، ورفع 

تقارير دورية ب�ساأنهم اإلى الوزير.

11- رفع تقرير �سنوي بنتيجة اأعمال املحافظة، وكذلك املو�سوعات التي يتطلب عر�سها 

على جمل�ض الوزراء اإلى الوزير لرفعها اإلى جمل�ض الوزراء.

12- اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها من الوزير. 

الف�ســـل اخلامـــ�س
الوالــــــي 

املــادة ) 12 (
يكون لكل ولية وال، ي�سدر بتعيينه وحتديد درجته وخم�س�ساته املالية ونقله واإعفائه من 

وظيفته وكافة �سوؤونه الوظيفـية الأخرى، قرار من الوزير.

املــادة ) 1٣ (
 يخت�ض الوايل فـي نطاق الولية بالآتي:

1 - املحافظة على النظام العام.
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2 - متابعة �سوؤون القبائل، وفقا للقواعد املعمول بها فـي الوزارة.

٣ - اللتقـــاء بال�سيــــوخ والر�ســـــــــداء واملواطنيــــن، بهدف الوقوف علــى اآرائهم ومتطلبات 

الولية.

٤ - التنظيـــم والإ�ســراف على العمليــة النتخابــية لأع�ســاء جملـــ�ض ال�ســــورى واملجل�ض 

البلدي، وفقا للقواعد وال�سوابط التي حتددها الوزارة.

5 - الإ�سراف على �سري عمل جلان التوفـيق وامل�ساحلة، وفقا للقواعد وال�سوابط التي 

حتددها الوزارة. 

٦ - الإ�سراف على تطبيق خمتلف ال�سنن والأعراف ال�سائدة واملتبعة. 

7 - تروؤ�ض اللجان املحلية فـي الولية.

٨ - متابعـــة اأداء فـــرع البلديـــة فـي الوليـــة، والتاأكد من قيامــــه بــدوره املنوط به علـــى 

الوجه الأكمل، ورفع تقارير ب�ساأنه اإلى املحافظ.

٩ - متابعة اأداء فروع ومكاتب الوحدات احلكومية الأخرى فـي الولية، ورفــع تقاريــر 

دورية ب�ساأنها اإلى املحافظ.

10- العمل على اإيجاد فر�ض عمل للمواطنني فـي الولية، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات 

املخت�سة، ورفع تقارير دورية بذلك اإلى املحافظ.

11- امل�ساركة فـي اإعداد م�سروعات خطط التنمية فـي الولية، ومتابعة تنفـيذها.

12- اإبداء املقرتحات ب�ساأن كل ما يعزز اجلوانب القت�سادية والجتماعية فـي الولية 

ورفعها اإلى املحافظ.

1٣- رفع تقارير دورية ب�ساأن كل ما يتعلق مبمار�سته اخت�سا�ساته اإلى املحافظ.

1٤- اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها من الوزير اأو املحافظ.

املــادة ) 14 (

يكون للوايل نائب على م�ستوى الولية، ي�سدر بتعيينه وحتديد درجته وخم�س�ساته املالية 

ونقله واإعفائه من وظيفته وكافة �سوؤونه الوظيفـية الأخرى، قرار من الوزير.
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املــادة ) 1٥ (
اأو وجـــود مانع يحول  الوالــــي - فـي الوليـــة - حمــل الوايل فـي حـــال غيابه  يحل نائب 
بع�ض  فـي  تفوي�سه   - الوزير  موافقة  بعد   - للوايل  ويجوز  اخت�سا�ساته،  ممار�سته  دون 
اخت�سا�ساته، وفـي احلالتني يكون النائب م�سوؤول اأمام الوايل عن مبا�سرته الخت�سا�سات 

املذكورة.
املــادة ) 1٦ (

يكون للوايل نائب فـي كل نيابة، ي�سدر بتعيينه وحتديد درجته وخم�س�ساته املالية ونقله 
واإعفائه من وظيفته وكافة �سوؤونه الوظيفـية الأخرى قرار من الوزير، ويقوم بالأعمال 

التي يكلف بها من قبل الوايل.
الف�ســـل ال�ســــاد�س

البلديـــــات
املــادة ) 1٧ (

فـيما عدا   - بلدية مب�ستوى مديرية عامة  التنظيمي  لكل حمافظة �سمن هيكلها  تكون 
حمافظتي م�سقط وظفار فتكون بلدية كل منهما مب�ستوى تنظيمي اأعلى - تتبع املحافظ 

مبا�سرة.
وتخت�ض البلدية فـي نطاق املحافظة مبمار�سة كافة الأن�سطة البلدية املن�سو�ض عليها فـي 
هذا النظام، ويكون لها فرع فـي كل ولية يتولى ممار�سة تلك الأن�سطة فـي نطاق الولية 

حتت الإ�سراف املبا�سر للبلدية.
املــادة ) 1٨ (

فـي  البلدية  كافة اخلدمات  بتقدمي   - املخت�سة  بالتن�سيق مع اجلهات   - البلدية  تخت�ض 
نطاق املحافظة، ولها فـي �سبيل ذلك ممار�سة ال�سالحيات الآتية:

1 - اإعداد اخلطط ال�ساملة فـي جمال العمل البلدي، ورفعها اإلى املحافظ لالعتماد.
اإعداد، وتنفـيذ برامج التوعية والإر�ساد الالزمة لرفع م�ستوى الوعي املجتمعي،  - 2

لالعتماد،  املحافظ  اإلى  ورفعها  التطوعي،  والعمل  الجتماعي  التوا�سل  وتعزيز 
وذلك دون الإخالل باخت�سا�سات املجل�ض البلدي.
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٣ - اتخـــاذ الإجـــراءات الالزمــة للمحافظـــة على ال�سحـــة العامـــة والنظافة ومكافحة 
الآفات.

٤ - اإ�سدار الرتاخي�ض البلدية لالأن�سطة التجارية وال�سناعية وال�سياحية والرتفـيهية
وال�سحية واملهنية وغريها.

5 - حت�سني وجتميل ال�سوارع وامليادين العامة فـي املحافظة.
٦ - اإن�ســاء وت�سويــر واإدارة املقابــر، واملحافظــة على حرمتها، والعمل على جتهيز ونقل

ودفن املوتى.
7 - اإن�ســاء واإدارة امل�سالخ، والتفتي�ض عليها، واإجراء الفح�ض البيطري على احليوانات

قبل الذبح، والتاأكد من �سالحية حلومها بعد الذبح لال�ستهالك الآدمي.
الرثوة وزارة  باخت�سا�سات  الإخالل  دون  العامة،  الأ�سواق  ومتابعة  واإدارة  اإن�ساء   -  ٨

الزراعية وال�سمكية وموارد املياه.
٩ - مراقبـة الأغذيـــة والتفتيـ�ض عليهــا، للتاأكـــد من �سالحيتهـــا و�سالمتهـــــا، ومراقبة 
ب�ساأنها،  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  فـيها  والعاملني  واملحالت  واملطاعم  امل�سانع 
والإ�سراف ال�سحي على مياه ال�سرب والتاأكد من جودتها و�سالحيتها لال�ستخدام 

الآدمي.  
10- اإن�ســـاء و�سيانــــة واإنـــارة واإدارة الطـرق واجل�سور وممرات امل�ســـــاة واملواقـــــــف العامة،

واإعداد وتركيب اللوحات املرورية، وتنظيم وتطوير و�سائل التحكم املروري.
11- اإن�ساء واإدارة و�سيانة املتنزهات واحلدائق ومالعب الأطفال ودورات املياه، وت�سجري

الأماكن العامة.
12- تنظيـــــم ا�ستخدامـــات املبانــــي، والتفتيــــ�ض والرقابــــــة على اأعمـــال البنـــــاء، واإ�ســـــدار 
�سبكات  بناء  وتراخي�ض  والهدم،  والإ�سافات  والرتميم  وال�سيانة  البناء  تراخي�ض 
البنى الأ�سا�سية املختلفة، واإزالة املباين املخالفة اأو الآيلة لل�سقوط، واإزالة املخلفات 

الناجتة عن ذلك وفقا للقوانني املعمول بها. 
1٣- اإ�ســدار تراخيـــــ�ض تك�سري اجلبـــال واحلفـــر وقطع الأ�سجـــــــار وغريهــــا، وذلك بعد

موافقة اجلهات املخت�سة.
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1٤- مراقبة وحجز احليوانات ال�سائبة وال�سالة.
15- اإن�ساء واإدارة املختربات ذات ال�سلة بالعمل البلدي.

اإحرامات  والفـي�سانات، وحماية  الأمطار  لت�سريف مياه  الالزمة  التدابري  اتخاذ   -1٦
واإلزام  والعامة،  املفتوحة  الأماكن  فـي  املائية  والربك  امل�ستنقعات  وردم  الأودية، 

اأ�سحاب الأمالك بذلك عند وجودها فـي ممتلكاتهم. 
17- التحري عن الأمرا�ض الوبائية وامل�سابني بها، واإبالغ اجلهات املخت�سة.

1٨- اقرتاح فر�ض ر�سوم بلدية ورفعه اإلى املحافظ.
1٩- مراقبة اللوحات والإعالنات.

20- اإدارة ال�سواطئ وجماري الأودية.
21- ت�سجيل عقود اإيجار العقارات وفقا للقوانني املعمول بها.

اخت�سا�سها نطاق  فـي  البلدي  بالعمل  خا�سة  ومعلومات  بيانات  قاعدة  اإن�ساء   -22
املعمول  البحوث، واإجراء الإح�ساءات الالزمة، وفقا للقوانني  واإعداد  اجلغرافـي، 

بها.
وفقا  والبنايات،  وال�ساحات  وامليادين  والأزقة  والطرق  ال�سوارع  وترقيم  ت�سمية   -2٣

لالأ�س�ض واملعايري التي ت�سدرها اجلهات املخت�سة.
2٤- تقدمي كافة اأوجه الدعم وامل�ساندة للجهات املعنية مبواجهة الكوارث.

للقوانني وفقا  والجتماعية  والريا�سية  الثقافـية  والأن�سطة  املهرجانات  اإقامة   -25
املعمول بها.

2٦- اتخاذ التدابري الالزمة ملنع التعدي على اأمالك الدولة العامة واخلا�سة، واتخاذ 
الإجراءات الالزمة لإزالة التعدي.

27- اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة لإزالة امل�سوهات فـي القرى والأحياء ال�سكنية 
والطرق وامليادين العامة واملواقف واملمرات والأودية.

2٨ - مراقبة املوازين واملقايي�ض واملكاييل وفقا لأحكام القوانني املعمول بها.
2٩ - اتخاذ التدابري وعمل التجهيزات الالزمة، ملنع اإلقاء املخلفات فـي الطرق والأ�سواق 

واحلدائق واملتنزهات واملواقف وغريها من الأماكن العامة.
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اإلى املحافظ لتخاذ الالزم  ٣0- اقرتاح م�سروعات اللوائح والقرارات البلدية، ورفعها 
ب�ساأنها وفقا لأحكام هذا النظام.

٣1- اقرتاح و�سائل ا�ستثمار املوارد اخلا�سة باملحافظة، من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة 
وفقا لل�سيا�سة العامة للدولة. 

٣2- اقرتاح م�سروعات خطط التنمية اخلا�سة باملحافظة، ورفعها اإلى املحافظ.
املــادة ) 1٩ (

ا�ستثناء من اأحكام هذا النظام، تكون لكل من: رئي�ض بلدية م�سقط ورئي�ض بلدية ظفار، 
الخت�سا�سات وال�سالحيات املقررة لرئي�ض الوحدة مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية 
املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة، فـي كل ما يتعلق بالأن�سطة البلدية وال�سوؤون 
فرعية  ميزانية  البلديتني  من  لكل  وتكون  موظفـيها،  و�سوؤون  للبلدية  والإدارية  املالية 
تدرج �سمن ميزانية املحافظة، يتولى رئي�ض كل بلدية اإعدادها وو�سع تقديراتها، وتعامل 
كل من البلديتني معاملة الوحدة امل�ستقلة فـي نطاق تطبيق اأحكام قانون الرقابة املالية 

والإدارية للدولة.  
الف�سـل ال�سابـــع

ماليـــة املحافظـــة
املــادة ) 20 (

من  الأول  اليوم  فـي  للمحافظة  املالية  ال�سنة  وتبداأ  م�ستقلة،  ميزانية  للمحافظة  يكون 
تبداأ  اأن  على  عام،  كل  من  دي�سمرب  �سهر  من  والثالثني  احلادي  فـي  وتنتهي  يناير  �سهر 
ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر 

دي�سمرب من العام ذاته.
املــادة ) 21 (

تتكون املوارد املالية للمحافظة من الآتي:
1 - العتمادات التي تخ�س�ض لها فـي امليزانية العامة للدولة.

2 - مقابل اخلدمات التي تقدمها للغري.
٣ - الهبات، والإعانات، واملنح التي يقبلها املحافظ، بعد موافقة جمل�ض الوزراء.

٤ - عوائد ا�ستثمار اأموالها.
5 - ن�سبة من الر�سوم البلدية، حتدد بقرار من جمل�ض الوزراء.
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املــادة ) 22 (

وامتيازاتها،  العامة  وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة  اأموال عامة،  املحافظة  اأموال  تعترب 

وعلى املحافظة حماية هذه الأموال، وحت�سيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي حت�سل بها 

الأموال العامة.

الف�سل الثامن

اأحكام ختامية

املــادة ) 2٣ (

يكون ملوظفـي البلدية الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة قانونا بالتفاق 

واللوائح  النظام  هذا  اأحكام  تطبيق  نطاق  فـي  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املحافظ،  مع 

ال�سادرة تنفـيذا له.

املــادة ) 24 (

يجوز ت�سمني اللوائح البلدية جزاءات اإدارية، على النحو الآتي:

1 - الإزالة الفورية للمخالفة على نفقة املخالف.

2 - اإغالق املحل اأو املن�ساأة موؤقتا ملدة ل تزيد على )10( ع�سرة اأيام، اأو اإلغاء الرتخي�ض.

فـي حالة  الغرامة  ريال عماين، وت�ساعف  اآلف  ٣ - غرامة ل جتاوز )5000( خم�سة 

تكرار املخالفة ذاتها خالل عام من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة.

٤ - غرامة ل جتاوز )50( خم�سني ريال عمانيا عن كل يوم فـي حالة املخالفات امل�ستمرة، 

وفـي جميع الأحوال، ل يجوز اأن يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين 

اأيا كانت املدة.

املــادة ) 2٥ (

على �سرطة عمان ال�سلطانية وغريها من اجلهات املخت�سة تقدمي كافة اأوجه امل�ساعدة اإلى 

املحافظة فـيما تتخذه من اإجراءات، فـي اإطار تطبيق هذا النظام واللوائح ال�سادرة تنفـيذا 

لأحكامه. 
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وزيــــر الداخليــــــة

حمافظ م�سقط

املديرية العامة 
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

رئي�س بلدية م�شقط

مكتب وايل ب��شر
مكتب وايل ال�شيب
مكتب وايل قريات

مكتب وايل م�شقط

املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�شحية
املديرية العامة للم�شاريع والت�شجري

املديرية العامة لل�ش�ؤون الفنية
املديرية العامة للتخطيط وال�شتثمار
املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
املديرية العامة لتقنية املعل�مات مكتب وايل مطرح

بلدية م�شقط فـي  م�شقطمكتب وايل العامرات
بلدية م�شقط فـي مطرح

بلدية م�شقط فـي العامرات

بلدية م�شقط فـي ب��شر

بلدية م�شقط فـي ال�شيب
بلدية م�شقط فـي قريات

حمافظ جنوب ال�سرقية

املديرية العامة 
بلدية جن�ب ال�شرقيةلل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكتب
وايل جعالن بني ب� علي

مكتب
وايل جعالن بني ب�ح�شن

مكتب
وايل �ش�ر

مكتب
وايل م�شرية

مكتب
وايل الكامل وال�افـي

حمافظ ظفار

املديرية العامة 
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

رئي�س بلدية ظفار

املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�شحية

املديرية العامة للم�شاريع وال�ش�ؤون الفنية

املديرية العامة للتخطيط وال�شتثمار

املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

بلدية ظفار فـي �شاللة

مكتب
 وايل �شاللة

مكتب
وايل طاقة

مكتب
وايل مرباط

مكتب
وايل �شدح

مكتب
وايل رخي�ت

مكتب
وايل �شليم وجزر احلالنيات

مكتب
وايل ثمريت

مكتب
وايل مق�شن

مكتب
وايل �شلك�ت

مكتب
وايل املزي�نة

مكتب وايل مدحاءمكتب وايل بخاءمكتب وايل دبامكتب وايل خ�شب

حمافظ الداخلية

مكتب
 وايل الربميي

مكتب
 وايل حم�شة

مكتب
 وايل ال�شنينة

حمافظ م�سندم

املديرية العامة 
بلدية م�شندملل�ش�ؤون الإدارية واملالية

حمافظ الربميي

املديرية العامة 
بلدية الربمييلل�ش�ؤون الإدارية واملالية

حمافظ �سمال الباطنة

حمافظ الو�سطىحمافظ �سمال ال�سرقية

حمافظ جنوب الباطنة

املديرية العامة 
بلدية جن�ب الباطنةلل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكتب
 وايل نخل

مكتب
 وايل وادي املعاول

مكتب
 وايل الع�ابي

مكتب
 وايل الر�شتاق

مكتب
 وايل امل�شنعة

مكتب
 وايل بركاء

املديرية العامة 
بلدية �شمال الباطنةلل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكتب
وايل �شحار

مكتب
وايل �شنا�س

مكتب
وايل ل�ى

مكتب
وايل ال�ش�يق

مكتب
وايل اخلاب�رة

مكتب
وايل �شحم

املديرية العامة 
بلدية الداخليةلل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكتب
 وايل نزوى

مكتب
وايل بهالء

مكتب
وايل منح

مكتب
وايل بدبد

مكتب
وايل �شمائل

مكتب
وايل احلمراء

مكتب
وايل اأدم

مكتب
وايل اجلبل الأخ�شر

مكتب
وايل اإزكي

املديرية العامة 
بلدية �شمال ال�شرقيةلل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكتب
وايل اإبراء

مكتب
وايل امل�شيبي

مكتب
وايل بدية

مكتب
وايل القابل

مكتب
وايل وادي بني خالد

مكتب
وايل دماء والطائيني

مكتب
وايل �شناو

حمافظ الظاهرة

املديرية العامة 
بلدية الظاهرةلل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكتب وايل �شنكمكتب وايل ينقلمكتب وايل عربي

املديرية العامة 
بلدية ال��شطىلل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكتب وايل اجلازرمكتب وايل الدقممكتب وايل حم�تمكتب وايل هيماء
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٣٧/2022

بتحديد اخت�سا�سات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/102 بتحديد اخت�سا�ســـات وزارة الداخليـــة واعتمــــاد 
هيكلها التنظيمي،  

وعلى نظام املحافظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٣٦/2022، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى
حتدد اخت�سا�سات وزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم )1( املرفق.

املــادة الثانيـــة

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم )2( املرفق.

املــادة الثالثـــة

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/102 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، 
اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي القعـدة �سنـة 144٣هـ
املـوافــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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 امللحــق رقـــم ) 1 (
اخت�سا�ســات وزارة الداخليــة

املحلية، ومتابعة  وال�سوؤون  باملحافظات  يتعلق  فـيما  للدولة  العامة  ال�سيا�سة  اقرتاح   -  1  
تنفـيذها فـي حدود القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها، واإعداد البحــوث والدرا�سات 

ذات ال�سلة.
  2 - العمل على حفظ النظام العام، وذلك بالتن�سيق مع املحافظات وغريها من اجلهات املخت�سة.

  ٣ - العمل على تر�سيخ الأ�س�ض واملبادئ والقيم التي يقوم عليها املجتمع العماين، وتعزيز 
وحدته ومتا�سكه، ورعاية م�سالح املواطنني، وذلك بالتن�سيق مع املحافظات وغريها 

من اجلهات املخت�سة.
  ٤ - تويل امل�سائل املتعلقة باحلـــدود الدوليـــة والتفاقيـــات احلدوديـــة الدوليـــة، ومتابعـــة 

تنفـيذها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.
  5 - تويل امل�سائل املتعلقة بالتق�سيم الإداري ل�سلطنة عمان، وحتديد نطاقه اجلغرافـي. 

  ٦ - تنظيم ال�سوؤون املتعلقة باجلن�سية العمانية.
  7 - تنظيم ال�سوؤون املتعلقة بزواج العمانيني من اأجانب.

  ٨ - تنظيم �سوؤون القبائل والبت فـي امل�سائل املتعلقة بها، فـي جميع املحافظات.
  ٩ - تنظيــم انتخابــات اأع�ساء جمل�ض ال�سورى، واأع�ساء املجال�ض البلدية، والإ�سراف على 

ال�سجل النتخابي.
10 - الإ�سراف والرقابة على املجال�ض البلدية وفق القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها.

11 - تنظيم �سوؤون جلان التوفـيق وامل�ساحلة، والإ�سراف عليها ومتابعة اأدائها.
12 - تعزيـــز، وتطويـــر التعــاون فـي الخت�سا�سات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات 

املعنية فـي الدول واملنظمات واملوؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�س�سة.
1٣ - اإعداد م�سروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة باخت�سا�سات الوزارة، واإ�سدار

اللوائح والقرارات املتعلقة بها، و�سمان متابعة تنفـيذها.
1٤ - متثيل �سلطنة عمان فـي اجتماعات وموؤمترات وزارات الداخلية الإقليمية والدولية، 
واإعداد ومراجعة التفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية، وغريها ذات ال�سلة باخت�سا�سات 

الوزارة والتوقيع عليها.
15 - اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة مبقت�سى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
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الملحــق رقــم ) 2 ( 
الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

الوزيـــــــــــر

مكتــب الوزيــر 

وكيــل الــوزارة

المديرية العامة

 ل�ش�ؤون القبائل

المديرية العامة للحدود

المديرية العامة للجن�شية

المديرية العامة 

لل�ش�ؤون الإدارية والمالية

المديرية العامة

 ل�ش�ؤون المحافظات
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/38

بتعديل بع�س اأحكام قانون املجال�س البلدية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126،

وعلى نظام املحافظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/36،
وعلــى املر�ســـوم ال�سلطانــي رقـــم 2022/37 بتحديــد اخت�سا�ســـات وزارة الداخليـــة واعتمـــاد 

هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

جترى التعديالت املرفقة على قانون املجال�س البلدية امل�سار اإليه.

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�س اأحكام قانون املجال�س البلدية

ثالثا  البند  الأولى من  والفقرة  اأول،  البند  الأولى من  الفقرة  بن�سو�س  ي�ستبدل  اأول: 
)هـ(،  )د(،  )ج(،  )اأ(، )ب(،  والبنود  املادة )14(،  الأولى من  والفقرة   ،)8( املادة  من 

اإليه،  )و(، )ز(، )ح(، )ك(، )�س( من املادة )21( من قانون املجال�س البلدية امل�سار 

الن�سو�س الآتية: 

املــادة ) 8 (

البند اأول: الفقرة الأولى 

اأع�ساء معينني ب�سفاتهم الوظيفـية، من اجلهات التي ي�سدر بتحديدها قرار من جمل�س 

الوزراء.

البند ثالثا: الفقرة الأولى

)2( اثنني من ذوي الكفاءة والراأي من اأبناء املحافظة، يختارهما الوزير بناء على تر�سيح 

املحافظ. 

املــادة ) 14 (

الفقرة الأولى

يق�ســـم الرئيـــ�س - با�ستثنــاء من اأدى الق�سم اأمام ال�سلطــان - اأمام الوزير قبل مبا�سرة 

اأعماله اليمني الآتية:

املــادة ) 21 (

البنود )اأ(، )ب(، )ج(، )د(، )هـ(، )و(، )ز(، )ح(، )ك(، )�س(

دون الإخالل باأحكام نظام املحافظات، يخت�س املجل�س فـي نطاق املحافظة، وفـي حدود 

ال�سيا�سة العامة للدولة وخططها التنموية، بالآتي:

اأ - اإبداء الراأي فـي و�سائل ا�ستثمار موارد املحافظة، من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة 

وخلق فر�س عمل للمواطنني.

ب - اإبداء الراأي ب�ساأن فر�س الر�سوم البلدية اأو تعديلها اأو اإلغائها وطرق حت�سيلها.
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ج - اإبداء الراأي ب�ساأن ال�سوابط واملوا�سفات اخلا�سة باللوحات والإعالنات الدعائية، 

ولفتات املحال التجارية واملحال العامة.

د - اإبداء الراأي ب�ساأن اللوائح اخلا�سة مبراقبة احليوانات ال�سالة وال�سائبة.

هـ - اإبداء الراأي ب�ساأن اللوائح اخلا�سة بعمل �سيارات الأجرة وو�سائل النقل العام.

و - اإبداء الراأي ب�ساأن اللوائح اخلا�سة باإدارة وتنظيم الأ�سواق واملقابر وامل�سالخ ومرادم 

النفايات.

ز - اإبداء الراأي ب�ساأن م�سروعات خطط التنمية فـي نطاق املحافظة، وامل�ساريع الإمنائية 

فـيها.

ح - اإبداء الراأي ب�ساأن اأداء فروع الوحدات احلكومية اخلدمية فـي املحافظة.

ك - اإبــداء الراأي ب�ساأن احتياجات املحافظة مـــن املرافق العامـــة، واخلدمـــات احلكوميــــة، 

وامل�سروعات املتعلقة بها.

 �س - اإبداء الراأي ب�ساأن اإقامة املهرجانات الثقافـية والرتفـيهية وال�سياحية فـي املحافظة.

ثانيا: تلغى املادة )17( من قانون املجال�س البلدية امل�سار اإليه.
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٣٩/2022

بنقل اخت�سا�ص ح�سر وتثمني املمتلكات 

من وزارة الداخلية اإلى وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 7٥/٢٠٢٠،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/٩٣ بتعديل م�سمى وزارة الإ�سكان اإلى وزارة الإ�سكان 

والتخطيط العمراين وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى نظام املحافظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٢/٣6،

وعلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم ٢٠٢٢/٣7 بتحديــد اخت�سا�ســـات وزارة الداخلـــية واعتمـــاد 

هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

توؤول اإلى وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين من وزارة الداخليـــة كافـــة الخت�سا�ســات 

واملخ�س�سات والأ�سول واحلقوق واللتزامات واملوجودات املتعلقة بح�سر وتثمني املمتلكات.

املــادة الثانيـــة

ينقل املوظفون املخت�سون بح�سر وتثمني املمتلكات من وزارة الداخلية اإلى وزارة الإ�سكان 

والتخطيط العمراين بذات درجاتهم املالية.
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املــادة الثالثـــة

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

املــادة الرابعـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي القعـدة �سنـة 144٣هـ

املـوافــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/40

بتعيني نائب لرئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 35/ 2022 ب�ساأن تنظيم اإدارة �س�ؤون الق�ساء،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعني ال�سيد حممد بن �سلطان بن حم�د الب��سعيدي نائبا لرئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء 

بذات مرتبته وخم�س�ساته املالية.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/41

بتعيـــني حمافظــــني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120،

وعلى نظام املحافظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٣٦/2022، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولــــى

يعني كل من الآتية اأ�سماوؤهم حمافظني فـي املحافظة املبينة قرين كل منهم:

- �سمو ال�سيد مروان بن تركي بن حممود اآل �سعيد حمافــظا لظفــار مبرتبــة وزيــر.
- ال�سيــــد �سعـــــود بن هــــالل بن حمـــد البو�سعيـــدي حمافظـــا مل�سقـــط بــــذات مرتبتــــه 

وخم�س�ساته املالية. 
- ال�سيـــد اإبراهيــم بن �سعيـــد بن اإبراهيـــم البو�سعيــدي حمافظا مل�سندم بذات مرتبته 

وخم�س�ساته املالية.
- ال�سيخ �سيف بن حميـر بن حممد اآل مالك ال�سحي حمافظا جلنوب الباطنة بذات 

درجته وخم�س�ساته املالية.
- حمـــمد بن �سليمـــان بن حمـــود الكنـــدي حمافظـــا ل�سمـــال الباطنــــة بذات درجتــه 

وخم�س�ساته املالية.
�ملــادة �لثانيـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي �لقعـدة �سنـة 1443هـ
�ملـو�فــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/42

بتعيني رئي�س جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعني ال�سيخ غ�سن بن هالل بن خليفة العلوي رئي�سا جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة 

مبرتبة وزير.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/43

بالتعيني فـي بع�ض املنا�سب

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعني كل من الآتية اأ�سماوؤهم فـي املن�سب املبني قرين ا�سمه:

- �سمــو ال�سيــد نادر بن اجللنــدى بن ماجــد اآل �سعيد اأمينا عاما فـي ديوان البالط 

ال�سلطاين بالدرجة اخلا�سة.

- �سمو ال�سيد كامل بن فهد بن حممود اآل �سعيد اأمينا عاما فـي الأمانة العامة ملجل�س 

الوزراء بالدرجة اخلا�سة.

- حممد بن حمد بن حممد ال�سارمي رئي�سا للمرا�سم ال�سلطانية فـي ديوان البالط 

ال�سلطاين بالدرجة اخلا�سة.

- ال�سيد خليفة بن املردا�س بن اأحمد البو�سعيدي اأمينا عاما فـي وزارة الداخلية بذات 

درجته وخم�س�ساته املالية.

ال�سيخ مهنا بن �سيف بن �سامل اللمكي م�ست�سارا فـي وزارة الداخلية بذات درجته   -

وخم�س�ساته املالية.
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- الدكتور �سالح بن �سامل بن حمود الرحبي م�ست�سارا فـي ديوان البالط ال�سلطاين 

بذات درجته وخم�س�ساته املالية.

- جميل بن اأيوب بن جمعة الزدجايل م�ست�سارا فـي �سوؤون البالط ال�سلطاين بالدرجة 

اخلا�سة.

- بنكــج كنك�ســـي جوكلـــدا�س كيمجـــي م�ست�ســارا للتجارة اخلارجية والتعاون الدويل 

فـي وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار بالدرجة اخلا�سة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/44

بتعيني اأمني عام للمجل�س الأعلى للق�ساء

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 2022/35 ب�ساأن تنظيم اإدارة �س�ؤون الق�ساء،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعني عي�سى بن حمد بن حممد العزري اأمينا عاما للمجل�س الأعلى للق�ساء بذات درجته 

وخم�س�ساته املالية.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/45

بنقل موظف اإلى وزارة اخلارجية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

ينقل طالل بن �سليمان بن حبيب الرحبي اإلى وزارة اخلارجية بذات درجته وخم�س�ساته املالية.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/46

باإ�سـدار قانـون الأوراق املاليـة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة، 

وعلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80، 

وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18،

وبعد العر�س على جمل�س عمان، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت
املــادة الأولــــى

يعمل بقانون الأوراق املالية، املرفق.

املــادة الثانيـــة
ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال الالئحة التنفـيذية للقانون املرفق، 

خالل عام واحد من تاريخ العمل به، كما ي�سدر القرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكامه، واإىل اأن ت�سدر، 

ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها، فـيما ل يتعار�س مع اأحكام القانون املرفق.

املــادة الثالثــــة
على املخاطبني باأحكام هذا القانون، توفـيق اأو�ساعهم خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل به، 

ويجوز متديدها بقرار من جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ملدة )6( �ستة اأ�سهر اأخرى.

املــادة الرابعـــة
تلغى ن�سو�س قانون �سوق راأ�س املال امل�سار اإليه، عدا املواد من )46( اإىل )58(، كما يلغى كل 

ما يخالف هذا املر�سوم والقانون املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة اخلام�ســـة
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 16 من ذي القعــــدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 16 من يونيــــــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قانــون الأوراق املاليــة

الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكــام عامـــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

اأ - الهيئــة:
الهيئة العامة ل�سوق املال.

ب - املجلــ�س:
جمل�س اإدارة الهيئة. 

ج - الأوراق املالية:
اأي عقود مالية اأو حقوق ملكية اأو اأدوات دين تكون قابلة للتداول والتحويل كالأ�سهم 

وال�سندات وال�سكوك واأي اأوراق اأخرى ين�س عليها هذا القانون اأو يحددها املجل�س.

د - التعامــل:
ممار�سة الأن�سطة املتعلقة بالأوراق املالية اأو تقدمي اخلدمات واملنتجات املرتبطة بها.

هـ - املتعامل: 
ال�سخ�س الذي يتعامل مع اأي من اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون، اأو باأي من الأوراق 

املالية اأو اخلدمات واملنتجات املرتبطة بها.

و - اجلهات امل�سدرة: 
ال�سخ�س الذي ي�سدر اأوراقا مالية، اأو يعلن عن رغبته فـي اإ�سدارها، اأو من يتوىل 

مهمة وم�سوؤولية اإ�سدار اأوراق مالية بالنيابة عن �سخ�س اآخر.

ز - اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون: 
موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال املن�سو�س عليها فـي املادة )14( من هذا القانون، واجلهات 

العاملة فـي جمال الأوراق املالية املن�سو�س عليها فـي املادة )21( من هذا القانون، 

واجلهات امل�سدرة، ومقدمو اخلدمات اأو املنتجات املرتبطة بالأوراق املالية، و�سركات 

الت�سنيف الئتماين، واأي جهة اأخرى ي�سدر بتحديدها قرار من املجل�س.
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ح - �سركة الغر�س اخلا�س:
ال�سخـــ�س العتبـاري املرخ�س له من الهيئة، والذي يوؤ�س�س لغر�س اإ�سدار ال�سكوك 

اأو حماية الأ�سول اأو اأي غر�س اآخر تبينه الالئحة. 

ط - العهدة املالية:
كيان م�ستقل يهدف اإىل الحتفاظ بالأ�سول حمل العهدة مل�سلحة امل�ستفـيدين وحمايتها، 

ح�سب ال�سرتاطات الواردة فـي �سند العهدة، واأحكام هذا القانون والالئحة.

ي - �سند العهدة:
الوثيقة ال�سادرة باإن�ساء العهدة املالية وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة.

ك - ال�سنــدوق:
�سندوق حماية املتعاملني املن�سو�س عليه فـي املادة )47( من هذا القانون.

ل - الالئحــة:
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون.

املــادة ) 2 (

يهدف هذا القانون ب�سفة خا�سة اإىل الآتي: 

 اأ - �سمان تنظيم التعامل مبا يت�سم بالعدالة والتناف�سية وال�سفافـية.

ب - دعم وت�سجيع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة من خالل تنظيم ح�سول هذه املوؤ�س�سات 

على متويل من اجلمهور.

ج - حماية م�سالح املتعاملني. 

د - �سمان نزاهة �سوق الأوراق املالية وكفاءته، وحتقيق العدالة وال�سفافـية فـي املعامالت 

التي تتم من خالله.

هـ - اإدارة املخاطر النا�سئة عن التعامل بالأوراق املالية اأو املت�سلة بها. 

املــادة ) 3 (

بعد  اإل  املالية،  بالأوراق  تتعلق  منتجات  اأو  خدمات  تقدمي  اأو  اأن�سطة  ممار�سة  يجــوز  ل 

احل�سول على ترخي�س بذلك من الهيئة، كما ل يجوز تقديـــم خدمــات للجهات اخلا�سعة 

لأحكـــام هــــــذا القانون كخدمـــات التدقيــق والتقييــــم والت�سنيف الئتماين وال�ست�سارات 

واأي جهة اأخرى تبينها الالئحة، اإل بعد الت�سجيل لدى الهيئة.
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املــادة ) 4 (

يجوز بقرار من املجل�س ا�ستثناء عمليات متويل اجلمهور للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، 

وتداول احل�س�س اأو الأوراق املالية ال�سادرة منها من بع�س اأحكام هذا القانون، وتخ�سع 

تلك العمليات لتنظيم واإ�سراف ورقابة الهيئة، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة. 

املــادة ) 5 (

ال�سادر  الأجنبي  املال  راأ�س  ا�ستثمار  لقانون  اخل�سوع  من  اخلا�س  الغر�س  �سركة   تعفى 

قانون  فـي  عليها  املن�سو�س  الدخل  �سريبة  ومن   ،2019/50 رقم  ال�سلطانـــي  باملر�ســـوم 

التي  الر�سوم  تعفى من  كما   ،2009/28 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الدخل  �سريبـــة 

املوحد  باأحكام قانون اجلمارك  املجل�س، وذلك دون الإخالل  ي�ســدر بتحديدها قرار من 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. ويجوز ل�سركة الغر�س اخلا�س متلك الأ�سول 

الثابتة واملنقولة.

الف�ســل الثانــي

الهيئــة

املــادة ) 6 (

تتوىل الهيئة فـي �سبيل تنفـيذ اأحكام هذا القانون ب�سفة خا�سة، الآتي:

 اأ - التحفظ على الوثائق والقيود وال�سجالت الورقية والإلكرتونية ال�سادرة وفح�سها 

وتدقيقها وفقا لأحكام هذا القانون. 

ب - الربط الإلكرتوين بني الهيئة، واجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون. 

ج - اإلزام اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون مبوافاة الهيئة باأي معلومات اأو بيانات 

اأو تقارير وفقا ملا تبينه الالئحة.

د - اإجراء التحقيق الالزم عند وقوع خمالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

والتعليمات ال�سادرة تنفـيذا له، اأو عند وقوع خمالفة لأحكام قوانني الأوراق املالية 

خارج �سلطنة عمان، وذلك بناء على طلب من جهة داخل �سلطنة عمان اأو خارجها، 

واتخاذ الإجراءات الالزمة جتاه املخالفـني. 
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هـ - اإلــزام اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون باتباع اأف�سل املمار�سات واملعايري العاملية 

املعمول بها فـي تنظيم اأعمالها و�سناعة الأوراق املالية. 

و - حماية املتعاملني مع اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون من خالل تبني ميثاق 

ال�سلوك املهني، والرقابة الذاتية، والن�سباط فـي ممار�سة اأن�سطة تلك اجلهات، 

واآلية تلقي �سكاوى وبالغات املتعاملني مع تلك اجلهات والبت فـيها.

ز - املوافقة على تطبيق التكنولوجيا وال�ستثمارات الفرتا�سية الرقمية، اأو اأي منتجات 

اأو خدمات فـي املجالت ذات ال�سلة باأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي 

تبينه الالئحة.

ح - طلب احل�سول على اأي معلومات اأو بيانات اأو م�ستندات من جهات داخل �سلطنة 

عمـــان اأو خارجهــــا �ســـواء كانت مت�سلــة بعملية حتقيق اأو فح�س تقوم به الهيئة، 

اأو غريها من اجلهات اأو الأفراد. 

املــادة ) 7 (

يجوز للهيئة تبادل نتائج التحقيق فـي املخالفات، واملعلومات والبيانات الناجتة عن ممار�سة 

اخت�سا�ساتها، مع اجلهات املخت�سة اأو النظرية داخل �سلطنة عمان اأو خارجها، وذلك على النحو 

الذي تبينه الالئحة.

املــادة ) 8 (

يجوز لكل ذي م�سلحة اأن يطلــب من الهيئة الطالع على ما لديها من وثائق و�سجالت 

وحما�ســر متعلقــة باجلهــات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون، واحل�سول على بيانات اأو �سور 

ر�سمية منها وفقا لل�سوابط والإجراءات، ومقابل ر�سم تبينه الالئحة.

�سرر  اإحلاق  املطلوبـــة  ال�سور  اأو  البيانات  اإذاعة  �ساأن  من  كان  اإذا  الطلب  رف�س  وللهيئة 

اأو مب�سالح  العامـــة  بامل�سلحــــــة  الإخـــالل  اأو  القانـــون  هـــذا  لأحكـــام  اخلا�سعـــة  باجلهـــات 

امل�ستثمرين، على اأن يكون القرار بالرف�س م�سببا.

املــادة ) 9 (

يجب على الهيئة عند ممار�سة اخت�سا�ساتها فـي اأي م�ساألة تتعلق مبجال الأوراق املالية 

واخلدمات واملنتجات املرتبطة بها، اللتزام بالآتي:  
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اأ - تعزيـــز م�ستــــوى املناف�ســـة والبتكار فـي اخلدمات واملنتجات التي تقدمها اجلهات 

اخلا�سعة لأحكام هذا القانون، وت�سهيل و�سول العمالء اإليها على قدم امل�ساواة.

الهيئة على اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا  التزامات تفر�سها  اأي  تكـــون تكلفـــة  اأن  ب - 

القانون متنا�سبة مع املزايا التي �ستعود على املتعاملني.

م�سالح  مع  القانون  هذا  لأحكام  اخلا�سعة  اجلهــات  م�سالـــح  توافـــق  مـــن  التاأكـــد   - ج 

املتعاملني معها.

الف�ســـل الثالـــث

اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون

املــادة ) 10 (

تبني الالئحة ب�سفة خا�سة الآتي: 

 اأ - �سروط واإجراءات تاأ�سي�س وترخي�س وت�سجيل اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون.

ب - الأن�سطة التي متار�سها اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون، والتي تتطلب الرتخي�س 

اأو الت�سجيل لدى الهيئة.

ج - اللوائح التي تعدها اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون، وامل�ستندات وال�سجالت 

الواجب عليها الحتفاظ بها، ومدد الحتفاظ بها.

د - الأن�سطة التي يحظر على اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون القيام بها.

هـ - الأن�سطة اأو اجلهات التي ل تتطلب ترخي�سا اأو ت�سجيال لدى الهيئة.

و - املعلومات وال�سجالت التي ميكن تبادلها بني اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون، 

واأي جهة اأخرى.

ز - ر�سوم اخلدمات واملنتجات التي تقدمها موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال، واجلهات العاملة 

فـي جمال الأوراق املالية.

املــادة ) 11 (

يتوىل من يدير اأي جهة من اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون تنفـيذ �سيا�سة جمل�س 

والقرارات  واللوائح  القانون  بهذا  التزام اجلهة  التي ي�سدرها، و�سمان  والقرارات  اإدارته 

التي ت�سدرها الهيئة والقوانني ذات ال�سلة، كما ميثلها فـي �سالتها بالغري، واأمام الق�ساء.
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املــادة ) 12 (

تلتزم اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون، فـي اأثناء ممار�سة اأن�سطتها، بالآتي:

 اأ - ميثاق ال�سلوك املهني الذي ت�سعه الهيئة.

ب - و�سع م�سلحة املتعاملني معها على راأ�س اأولوياتها وتعامالتها.

ج - تقدمي املعلومات والبيانات املتعلقة بخدمات اأو منتجات ذات �سلة باأوراق مالية 

غري مدرجة فـي بور�سة اأوراق مالية اإىل الهيئة، قبل تقدمي اأي عر�س لعمالئها 

اأو اجلمهور اأو قبول اأي طلب منهم ب�ساأن توفـري تلك اخلدمات اأو املنتجات، وذلك 

على النحو الذي تبينه الالئحة.

د - عدم ت�سمني العقود املربمة مع املتعاملني معها �سرطا، من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل الإخالل 

بحقوق املتعاملني اأو م�ساحلهم، واإل اعترب هذا ال�سرط باطال.

اإطالع  وعدم  باملتعاملني،  املتعلقة  املعلومات  �سريــة  علـــى  باملحافظـــة  اللتـــزام   - هـ 

الغري عليها اإل مبوافقة �سريحة من املتعامل. 

و - التاأكيد على املتعاملني من ذوي املالءة املالية املتدنية، واخلربة القليلة فـي اأعمال 

ال�سخ�سية،  لظروفهم  مالئمة  املنتجات  اأو  اخلدمات  باأن  املالية،  الأوراق  اأ�سواق 

وقدرتهم على حتمل املخاطر، واأهدافهم وحاجاتهم، واأن اأي ت�سارب مع م�سالح 

املتعاملني قد مت الإف�ساح عنه ب�سكل كاف. 

 واإذا رغب املتعامل فـي ال�ستفادة من خدمات اأو منتجات الأوراق املالية على الرغم 

تلك  حتمل  على  املتعامل  موافقة  وبيان  تو�سيحــها  فـيجـــب  املخاطـــر،  تلك  مـــن 

املخاطر كتابة.

ز - تفادي اأي �سلوك م�سيء اأو م�سلل، كتقدمي معلومات غري دقيقة اأو م�سللة ب�ساأن 

اأي جوانب جوهرية للمنتج اأو اخلدمة، اأو مزود خدمة الأوراق املالية، اأو الأتعاب، 

اأو امل�ساريف، اأو املخاطر، اأو اإجراءات الن�سحاب، اأو القيود الرقابية املعمول بها، 

اأو غريها.

ح - موافاة الهيئة واجلهات املخت�سة باأي معلومات اأو بيانات تطلبها.
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ط - الإف�ساح كتابة للمتعاملني معها عن معلومات كافـية، وبلغة وا�سحة وب�سيطة و�سفافة، 

تت�سمن مقارنات مع منتجات م�سابهة، ومنحهم وقتا كافـيا لفهم املعلومات قبل 

قبول املعاملة. 

ي - اإبــــالغ املتعاملــــني مبا�ســـرة بـــاأي تغيـــري فـي املعلومات اجلوهرية التي قدمت لهم، 

اإذا كان اأثرها ما زال قائما فـي وقت التغيري، واإفادة املتعاملني باخليارات املتاحة 

لهم، مبا فـي ذلك اإجراءات اإنهاء املعاملة. 

وت�ستثنى اأعمال الت�سويق وتنفـيذ اأوامر بيع و�سراء لأوراق مالية مدرجة فـي بور�سة اأوراق مالية 

حملية من �سرط املقارنة مع منتجات م�سابهة، املن�سو�س عليه فـي البند )ط( من هذه املادة. 

املــادة ) 13 (

تلتزم اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون بالتاأكد من الآتي: 

 اأ - اأن التعامالت مع الأ�سخا�س ذوي العالقة قد متت ب�سورة عادلة ومتكافئة، واأن �سروط 

هذه التعامالت لي�ست تف�سيلية.

ب - اأن يتم ح�ساب الأ�سول التي تعود اإىل العمالء، وحفظها ب�سورة منف�سلة لدى م�سارف 

اأو موؤ�س�سات �سوق اأوراق مالية مرخ�سة، بحيث ل تتاأثر فـي حالة تعرث اجلهة اخلا�سعة 

لأحكام هذا القانون، اأو تعر�سها لظروف غري مواتية.

ج - توفـيـــر املــــوارد الــــراأ�س ماليــــة الالزمــــة لحتــــواء اأي خ�سائـــر غري متوقعة، وذلك وفقا 

ملا تقرره الهيئة.

املــادة ) 14 (

يعد من موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال، الآتي:

اأ - بور�ســـة الأوراق املاليـــة: اجلهـــة املرخ�س لها باإن�ساء اأو توفـيـــر �ســوق حقيقيــة اأو نظــام 

اإلكرتوين يجمع بني امل�سرتين، وباعة الأوراق املالية.

ب - بور�ســــة املوؤ�س�ســــات ال�سغيــــرة واملتو�سطــــة: اجلهـــة املرخ�س لها باإن�ساء اأو توفـري �سوق 

املالية  الأوراق  اأو  احل�س�س  وباعة  امل�سرتين،  بني  يجمع  اإلكرتوين  نظام  اأو  حقيقية 

للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
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نقــل، ومطابقـــة وتاأكـــيد �سداد  القيام بعملية  املرخ�س لها  التقـــا�س: اجلهــة  ج - موؤ�س�ســة 

اللتزامات اأو حتويل الأوراق املالية فـيما بني الأطراف املتعاملة اأو وكالئهم قبل اإجراء 

عملية الت�سوية.

 د - الطرف املركزي املقابل: اجلهة املرخ�س لها بالتو�سط بني طرفـي التعامل اأو التعاقد 

فـي بور�سة اأو اأكرث لالأوراق املالية.

هـ - موؤ�س�سة الإيداع.

 و - موؤ�س�سة الت�سوية.

اأخرى للموؤ�س�سات املذكورة، وما يعد من موؤ�س�سات �سوق  اأي اخت�سا�سات  وتبني الالئحة 

راأ�س املال الأخرى، واخت�سا�ساتها. 

املــادة ) 15 (

اأن�سطتها  ملمار�سة  املنظمة  اللوائح  املجل�س  موافقة  بعد  املال  راأ�س  �سوق  موؤ�س�سات  ت�سع 

املرخ�س لها وفقا لأحكام هذا القانون.

املــادة ) 16 (

يجوز بقرار م�سبب من املجل�س اإلزام موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال باتخاذ اإجراءات ت�سحيحية 

�سريعة تكون مقيدة مبدة حمددة، على امللكية، واحلوكمة، والإدارة، والتدابري الت�سغيلية 

وغريها، اإذا تبني للهيئة اأن اأيا من تلك املوؤ�س�سات عاجزة، اأو من املحتمل اأن ت�سبح عاجزة 

عن التقيد باأي من اللتزامات اأو املتطلبات املفرو�سة عليها مبوجب هذا القانون واللوائح 

والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له.

املــادة ) 17 (

تخت�س موؤ�س�سة الإيداع بالآتي:

 اأ - ت�سجيل وحتويل ملكية الأوراق املالية التي حتتفظ بها اإىل ا�سم املحول اإليه عند ت�سلم 

املعلومات املنا�سبة، وفقا للنماذج واإجراءات التحقق التي تعدها املوؤ�س�سة لهذا الغر�س.

ب - الحتفــــاظ ب�سجــــل اإلكرتونـــي يو�ســــح اأ�سماء امل�ستفـيدين من الأوراق املالية، واحلقوق 

املرتبطة بها. 

ج - تبادل املعلومات وال�سجالت املطلوبة مع اجلهات امل�سدرة، واجلهات العاملة فـي جمال 

الأوراق املالية، واأي جهة اأخرى توافق عليها الهيئة، وفقا ملا تبينه الالئحة. 

-60-



اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

املــادة ) 18 (

ل يجوز للم�ستفـيد رهن الورقة املالية �سواء بعوائدها اأو بدونها، اإل بعد اإخطار موؤ�س�سة 

الإيداع وفق القواعد والنماذج التي تعدها املوؤ�س�سة لهذا الغر�س.

املــادة ) 19 (

تخت�س موؤ�س�سة الت�سوية بالقيام بالآتي:

 اأ - اإقــــرا�س اأوراق ماليــــة، �سريطـــة احل�ســول علـــى اإذن �سريـــح من مالكها، وفق اأنظمتها 

الداخلية والقواعد التي تبينها الالئحة. 

ب - ال�سيطـــرة علـــى الأ�ســول املرهونـة اأو ال�سمانات املودعة لديها من قبل املتعاملني فـيما 

يخ�س اأي تعامالت تتم عربها، ويبقى حق الرهن اأو ال�سمان �ساريا لديها حتى تكتمل 

املعاملة التي قام بها اأو بداأها املتعامل املعني.

ج - ا�ستخدام الأ�سول اأو ال�سمانات لت�سوية اأي مطالبات تن�ساأ عن اأي معاملة قام بها املتعامل 

املعني.

املــادة ) 20 (

ل يجوز لأي من موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال التوقف اأو الرتاجع عن ت�سوية اأي معاملة مت 

القرارات  اأو  اأو الالئحة  القانون  اأو لأحكام هذا  الداخلية  تنفـيذها وفقا لأحكام لوائحها 

املنفذة له. 

املــادة ) 21 (

تعد من بني اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية، اجلهات التي متار�س اأحد الأن�سطة 

الآتية:

 اأ - الو�ساطة.

ب - �سنع ال�سوق.

ج - احلفظ والأمانة.

د - اإدارة الأ�سول.

هـ - التمويل الهام�سي.

و - بنوك ال�ستثمار.

واأي اأن�سطة اأخرى تبينها الالئحة. 
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املــادة ) 22 (

تتوىل بور�سة الأوراق املالية تنظيم اأن�سطة اجلهات التي متار�س ن�ساط الو�ساطة و�سناعة 

ال�سوق والتمويل الهام�سي لديها، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة.

املــادة ) 23 (

تلتزم اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية، بتاأ�سي�س جمعية ل�سمان اللتزام مبعايري 

ال�سلوك املهني واملعايري الدولية املعرتف بها فـي اأثناء ممار�ستها اأن�سطتها، وي�سدر باإن�ساء 

اجلمعية قرار من الهيئة، على اأن يت�سمن القرار الأحكام املتعلقة بتاأ�سي�سها، وحجم اإ�سهام 

كل ع�سو، واجلزاءات التي يجوز توقيعها على الأع�ساء.

ويعـــد ان�سمـــام هـــذه اجلهــات اإىل اجلمعيــة �ســرطا من �سروط ح�سولها على الرتخي�س 

من الهيئة.

املــادة ) 24 (

ل يجـــوز لأي من موؤ�س�ســـات �ســـوق راأ�س املال، واجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية اأن 

تقرر وقف ن�ساطها، اأو اأن يتم تغيري ال�سيطرة عليها، اأو اأن تندمج اأو يتم ال�ستحواذ عليهــــــا، 

اأو اأن تقــــــوم برفـــع راأ�س مالهـــا اأو خف�ســــه، اأو اأن حتـــل نف�سها، اأو ت�سفــي اأعمالها، اإل بعد 

لل�سوابط  -، ووفقا  الأحوال  املخت�سة - بح�سب  الهيئة، واجلهات  احل�سول على موافقة 

التي تبينها الالئحة.

املــادة ) 25 (

باحل�سول  املالية  الأوراق  جمال  فـي  العاملة  واجلهات  املال،  راأ�س  �سوق  موؤ�س�سات  تلتزم 

علـــى موافقــــة الهيئـــة قبل تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفـيذي، وغريهم من 

العاملني فـي املهن العليا الذين تبينهم الالئحة.

املــادة ) 26 (

املالية عند تعيني  الأوراق  فـــي جمـــال  العاملة  املال، واجلهات  راأ�س  تلتزم موؤ�س�سات �سوق 

العاملني فـيها باملتطلبات وال�ستـــراطات التـــي تبينهـــا الالئحـــة، وعلى الهيئة ن�سر اأ�سماء 

العاملني فـي تلك املوؤ�س�سات واجلهات الذين لهم عالقة مبا�سرة مع اجلمهور، وموؤهالتهم 

وخرباتهم، واأي بيانات اأخرى بالو�سيلة التي تراها منا�سبة.
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الف�ســل الرابــع

الأوراق املاليــة

املــادة ) 27 (

ت�سمل الأوراق املالية ب�سفة خا�سة، الآتي:  

 اأ - الأ�سهم.

ب - ال�سندات، واإ�سعارات الدفع واأي نوع اآخر من اأدوات الدين.

ج - ال�سكوك.

د - اإي�سالت الإيداع.

هـ - عقود امل�ستقات املالية املدرجة فـي بور�سة الأوراق املالية، كالعقود اآنية واآجلة الت�سوية، 

وعقود خيار ال�سراء والبيع، وامل�ستقبليات التي تكون م�ستندة على القيمة اأو الفروقات 

فـي قيمة ورقة مالية اأو اأكرث، اأو �سلع، اأو عمالت، اأو اأ�سعار فائدة، اأو عوائد، اأو طاقة، 

اأو موؤ�سرات مالية، اأو ت�سنيف ائتماين، واأي عقود اأو اأ�س�س اأخرى يوافق عليها املجل�س.

و - الأوراق املالية التي ت�سدرها احلكومة اأو الهيئات واملوؤ�س�سات العامة.

الهيئة،  م�ستودعات معتمدة من  وال�سادرة من  للتحويل  القابلة  امل�ستودعات  اإي�سالت   - ز 

والتي يتم حتديد كميتها، ونوعيتها، وجودة ودرجة ال�سلعة التي يحتفظ بها مقابل ذلك 

الإي�سال.

ح - احلقوق واملنتجات املرتبطة بالورقة املالية.

ط - جزء اأو كل من عقد ل�سندوق ا�ستثمار جماعي.

ي - اأي اأوراق مالية اأخرى يحددها املجل�س.

املــادة ) 28 (

اأو خا�س  اأو التح�سري لإ�سدارها اأو طرحها فـي اكتتاب عام  اأوراق مالية  ل يجوز اإ�سدار 

داخل �سلطنة عمان اإل بعد احل�سول على موافقة الهيئة وفقا لال�سرتاطات التي تبينها 

الالئحة.

وت�ستثنى من ذلك الأوراق املالية ق�سرية الأجل التي ل تتجاوز مدتها العام الواحد ال�سادرة 

عن البنك املركزي العماين لأغرا�س تنفـيذ ال�سيا�سة النقدية واإدارة ال�سيولة.
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املــادة ) 29 (

يجب اإ�سدار وتداول وحفظ الأوراق املالية ب�سكل اإلكرتوين فقط.

املــادة ) 30 (

بني  املالية  الأوراق  بور�سة  فـي  املدرجة  غري  املالية  امل�ستقات  عقود  فـي  التعامل  يقت�سر 

الأطراف على ذوي املالءة املالية العالية، واخلربة فـي امل�ستقات املالية، وذلك وفق ال�سروط 

وال�سوابط التي تبينها الالئحة.

املــادة ) 31 (

يجب اإدراج كل ورقة مالية يتم طرحها فـي اكتتاب عام فـي بور�سة لالأوراق املالية فـي �سلطنة 

عمان، ما مل تكن م�ستثناة من الهيئة، وتبني الالئحة قواعد ال�ستثناء.  

املالية  الأوراق  اإ�سافـية من فئة  اأوراق مالية  اإ�سدار  فـي  امل�سدرة  وفـي حالة رغبة اجلهة 

املدرجة فـي بور�سة اأوراق مالية داخل �سلطنة عمان، فـيجب عليها فـي هذه احلالة اإدراجها 

فـي البور�سة نف�سها التي اأدرجت بها ذات الفئة، قبل اإدراجها فـي اأي بور�سة اأخرى داخل 

�سلطنة عمان، اأو خارجها. 

املــادة ) 32 (

القيام  فـي  يرغب  من  على  يجب  القانون،  هذا  من   )28( املادة  بحكم  الإخالل  عدم  مع 

باإ�سدار عام لأي ورقة مالية احل�سول على املوافقة امل�سبقة من قبل بور�سة الأوراق املالية 

التي يرغب فـي الإدراج فـيها، وعليه اللتزام مبتطلبات احلوكمة والإف�ساح، واأي متطلبات 

اأخرى تبينها الالئحة.

املــادة ) 33 (

 يجوز لبور�سة الأوراق املالية اإلغاء الورقة املالية املدرجة فـيها، وذلك بعد احل�سول على موافقة 

الهيئة، وعلى اجلهة امل�سدرة اأن تقدم للهيئة ما يفـيد موافقة م�ساهميها على ذلك، وتقدمي 

عر�س عادل للم�ساهمني الأقلية ل�سراء اأوراقهم املالية اإذا رغبوا فـي ذلك وفق ال�سوابط 

التي تبينها الالئحة، وتبني الالئحة حالت اإلزام اأقلية امل�ساهمني على بيع اأوراقهم املالية 

مقابل ح�سولهم على مقابل عادل.
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املــادة ) 34 (

يحظر القيام باأي ممار�سات �سارة، ويعد ممار�سة �سارة اأي مما ياأتي: 

 اأ - التعامل اأو حمل الغري على التعامل بناء على معلومات داخلية غري مف�سح عنها.

ب - عدم الإف�ساح عن اأي معلومات جوهرية ب�ساأن ورقة مالية يلزم القانون بالإف�ساح 

عنها. 

ج - اإ�ســـاءة ا�ستخــــدام معلومـــات داخليـــة غري مف�سح عنها اأو �سرية لتحقيق اأهداف 

�سخ�سية، اأو مكا�سب للغري. 

التاأثري  اإىل  توؤدي  اأو م�سللة،  بيانات غري �سحيحة،  اأو  اإعطاء معلومات  اأو  ن�سر  د - 

على �سعر اأي ورقة مالية اأو �سمعة اأي جهة م�سدرة اأو على القرار ال�ستثماري لأي 

متعامل. 

هـ - ت�سريب معلومات ل تكون متاحة لعامة اجلمهور اإىل �سخ�س معني.

و - التالعب باأي ورقة مالية من خالل اإعطاء اأوامر وهمية، اأو ال�سروع فـي معاملة 

غري �سليمة، اأو ا�ستخدام اأي من و�سائل اخلداع اأو التحايل.

ز - التداول اأو ال�سماح بتداول اأوراق مالية بدون الت�سوية الدورية لاللتزامات املتعلقة 

بها، وفق ما تبينه الالئحة.

ح - اأي ممار�سة اأخرى تتعار�س مع نزاهة وعدالة التعامالت، وفقا ملا تبينه الالئحة. 

املــادة ) 35 (

يجب على اجلهات امل�سدرة معاملة جميع مالكي الأوراق املاليــة باأ�سلـــوب يت�سم بالعدالة 

وامل�ساواة، واأن ت�سدد جميع التوزيعات امل�ستحقة لهم من خالل موؤ�س�سة الإيداع.

املــادة ) 36 (

يجب منح مالك الأوراق املالية املدرجة فـي بور�سة اأوراق مالية فر�سة لبيع اأوراقهم املالية 

اأو فـي حالة ارتفاع  ب�سعر عادل فـي حالة حدوث تغري فـي ال�سيطرة على اجلهة امل�سدرة 

ن�سبة ملكية الأ�سهم لدى اأي �سخ�س مبا فـي ذلك الأ�سخا�س الذين يت�سرفون وفق اتفاق 

وتن�سيق م�سبقني، وذلك وفق ال�سوابط التي تبينها الالئحة.
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الف�ســل اخلامــ�س

العهد املالية و�سناديق ال�ستثمار اجلماعي

املــادة ) 37 (

ل يجـــوز اإن�ســـاء العهـــدة املاليــة اأو �سندوق ال�ستثمار اجلماعي اإل برتخيــ�س مــن الهيئة، 

وذلك وفقا للقواعد وال�سروط التي تبينها الالئحة. 

ول ي�سري قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي على العهدة املالية، و�سندوق ال�ستثمار اجلماعي. 

املــادة ) 38 (

تعامل العهدة املالية و�سندوق ال�ستثمار اجلماعي ككيان قانوين م�ستقل، وت�سجل لدى 

اأو التي  الهيئة، ول تدخل اأ�سولهما املالية �سمن احل�سابات الفعلية للجهات املن�سئة لها، 

تديرها، كما ل تدخل الإيرادات املتحققة منها �سمن ح�سابات هذه اجلهات، ول تلحقها 

الت�سفـية فـي حالة اإفال�سها.

املــادة ) 39 (

ل يجوز للدائنني ال�سخ�سيني للم�ساهمني فـي العهدة املالية و�سندوق ال�ستثمار اجلماعي 

اأو امل�ستفـيديـــن منهمـــا املطالبـــة بت�سديـــد ديونهـــم مـــن الأ�ســول اخلا�سة بالعهدة املالية، 

اأو �سندوق ال�ستثمار اجلماعي.

املــادة ) 40 (

بتنظيم  اجلماعي  ال�ستثمار  �سندوق  اأو  املالية،  للعهدة  املديرة  اأو  املن�سئة  اجلهات  تلتزم 

واإدارة �سوؤون العهدة املالية، اأو �سندوق ال�ستثمار اجلماعي، وفقا ملا تبينه الالئحة.

املــادة ) 41 (

تف�سيلية  ب�سجالت  الحتفاظ  الهيئة  عليها  توافق  اأخرى  جهة  اأي  اأو  الهيئة  على  يجب 

و�ساملة وحمدثة لكل عهدة مالية اأو �سندوق ا�ستثمار جماعي، وفقا لل�سوابط وال�سروط 

التي تبينها الالئحة.

املــادة ) 42 (

انتهاء  حالة  فـي  اجلماعي  ال�ستثمار  �سندوق  اأو  املالية  العهدة  باإن�ساء  الرتخي�س  يلغى 

الغر�س من اإن�سائهما اأو اإذا ثبت اأن تاأ�سي�سهما كان خمالفا لأحكام هذا القانون، والالئحة، 

اأو لغريها من احلالت التي تبينها الالئحة.

وفـي جميع الأحوال يجب اأن يكون قرار الإلغاء م�سببا.

-66-



اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

املــادة ) 43 (

تتوىل العهدة املالية اإدارة �سوؤون وتنظيم اأعمال �سندوق ال�ستثمار اجلماعي، اأو املنتجات 

اآخر  غر�س  اأي  اأو  املالية،  الأوراق  حمافظ  اإدارة  اأو  اخلا�س،  الغر�س  �سركات  اأو  املهيكلة، 

ي�سدر بتحديده قرار من املجل�س.

املــادة ) 44 (

اأوجه  فـي  وا�ستثمارها  واملدخرات  الأ�سول  جتميع  اجلماعي  ال�ستثمار  �سندوق  يتوىل 

والعمليات  ال�ستثمار  قرارات  على  �سيطرة  فـيه  للم�ساهم  تكون  ول  املختلفة،  ال�ستثمار 

اليومية.

املــادة ) 45 (

مع عدم الإخالل بقانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/28، يعفى 

�سندوق ال�ستثمار اجلماعي املطروح لالكتتاب العام من �سريبة الدخل والعهدة املالية.

املــادة ) 46 (

يجوز ل�سندوق ال�ستثمار اجلماعي اإ�سدار وحدات مت�ساوية احلقوق لأ�سول العهدة املالية 

وطرحها لالكتتاب، وذلك وفق ال�سوابط التي تبينها الالئحة.

الف�ســل ال�ســاد�س

�سنـدوق حمايـة املتعاملـني

املــادة ) 47 (

ين�ساأ فـي الهيئة �سندوق ي�سمى "�سندوق حماية املتعاملني"، تكون ع�سويته من اجلهات 

العاملة فـي جمال الأوراق املالية، ويهدف اإىل تعوي�س املتعاملني مع تلك اجلهات فـي حالة 

وقوع اأي خ�سائر قد تلحق باأ�سولهم املحتفظ بها لديها. 

وتبني الالئحة كال من: الأن�سطة التي يغطيها ال�سندوق، وم�سوؤوليات واإ�سهامات الأع�ساء 

فـي راأ�س ماله، واإجراءات تقدمي طلبات التعوي�س، وحقوق والتزامات ال�سندوق، ون�سب 

القرتا�س امل�سموحة له، وامل�ستحقني للتعوي�س، ور�سوم الإ�سراف والرقابة التي تتقا�ساها 

الهيئة، وغريها.
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املــادة ) 48 (

ل يغطي ال�سندوق احلالتني الآتيتني:

 اأ - اخل�سائــــــر التـــــي تلحــــق باأ�ســــول املتعاملــــني الناجمـة عن تغري القيمة ال�سوقية، 

املالية  للورقة  امل�سدرة  اجلهة  تعرث  اأو  ا�ستثمارات غري مالئمة،  فـي  الدخول  اأو 

حمل ال�ستثمار.

ب - اخل�سائـــر التــي قــد تلحــق باأ�سول املتعاملني التي قاموا باإقرا�سها، اأو تقدميها 

ك�سمان جلهة عاملة فـي جمال الأوراق املالية مبوجب اتفاق بينهما.

املــادة ) 49 (

ل يجوز اجلمع بني تعوي�س ال�سندوق واأي تعوي�سات اأخرى، وفـي حالة وجود تعوي�سات 

اأخرى، يتم خ�سم التعوي�س من قيمة التعوي�س الذي يقدمه ال�سندوق.

املــادة ) 50 (

ل ت�ستحق الأطراف الآتية تعوي�سا من ال�سندوق:

اأ - العامـــل اأو ع�ســـو جملــــ�س الإدارة اأو املالك لن�سبـــة )5%( خم�ســــة باملائـــة، اأو اأكثـــر 

من راأ�س مال اجلهة العاملة فـي جمال الأوراق املالية حمل التعوي�س.

ب - ال�سخ�س الذي لديه ال�سلطة ملمار�سة �سيطرة موؤثرة على الإدارة اأو �سيا�سات اجلهة 

العاملة فـي جمال الأوراق املالية حمل التعوي�س على النحو الذي تبينه الالئحة.

ج - ال�سخ�س الذي ت�سبب اأو اأ�سهم فـي اخل�سارة.

د - ال�سخ�س الذي مت التعامل معه على اأ�س�س تف�سيلية.

هـ - موؤ�س�سة الت�سوية اأو التقا�س.

و - اإحدى اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية، والتي تت�سرف بالأ�سالة عن نف�سها.

املــادة ) 51 (

يجوز للمجل�س اأن يطلب من ال�سندوق التدخــل لدعـــم اأي مــن اأع�ســاء ال�سندوق الذين 

يواجهون م�ساعــــب ماليـــة تهدد ا�ستمراريتهـــم، اإذا ارتاأى اأن م�سلحــة القت�ســاد الوطنــي 

ال�سوابط  وفق  وذلك  ال�سنــدوق،  اأ�ســـول  �سافــــي  ثلـــث  يتجــــاوز  ل  ومبا  ذلك،  ت�ستدعي 

وال�سروط التي تبينها الالئحة.
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املــادة ) 52 (

 - اإفال�سه  الإعالن عن  ال�سندوق مت  اأع�ساء  اأيا من  اأن  لها  اإذا تبني   - الهيئة  يجب على 

تعيني م�سف، وحتديد نطاق عمله، واإ�سداء التوجيهات اإليه، وعلى امل�سفـي تقدمي تقاريره 

اإىل الهيئة.

واإذا كانت اأ�سول العمالء غري حمددة فـيتم توزيعها بينهم بن�سب مت�ساوية.

ويحتل العمالء الذين خ�سروا اأ�سولهم لدى اجلهة املرخ�سة حمل الت�سفـية املرتبة الأوىل 

بني الدائنني.

املــادة ) 53 (

املتعاملني واملحتفظ بها لدى  اإىل  التي تعود  الأ�سول  ال�سركة  ل تخ�سع ملطالبات دائني 

اإحدى اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية.

املــادة ) 54 (

يجوز للهيئة التحفظ على اأ�سول ع�سو ال�سندوق الذي يتعر�س مل�ساعب مالية كبرية تهدد 

اأ�سول العمالء لديه، اأو الذي مت اإلغاء ترخي�سه وفقا حلكم املادة )58( من هذا القانون، 

اأو مت الإعالن عن اإفال�سه، وذلك اإىل حني توفـيقه اأو�ساعه اأو النتهاء من اإجراءات اإلغاء 

الرتخي�س، اأو الت�سفـية، وذلك وفق الإجراءات التي تبينها الالئحة. 

الف�ســل ال�سابــع

�سبـط املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة

املــادة ) 55 (

يكون للموظفـني - الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة قانونا بالتفاق 

والالئحة  القانون  اأحكام هذا  فـي نطاق تطبيق  الق�سائية  ال�سبطية  - �سفة  الهيئة  مع 

والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له. 

املــادة ) 56 (

تبني الالئحة اآلية تلقي الهيئة للبالغات بوقوع اأفعال ي�ستبه فـي خمالفتها لأحكام هذا 

تلك  درا�سة  اآلية  الالئحة  تبني  كما  له،  تنفـيذا  ال�سادرة  والقرارات  والالئحة  القانون 

البالغات، والبت فـيها.
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املــادة ) 57 (

يعد خمالفة وفقا لأحكام هذا القانون، ما ياأتي:

 اأ - خمالفة القرارات والتعليمات والأوامر ال�سادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون والالئحة.

ب - ارتكاب اأي من الأفعال املن�سو�س عليها فـي املادة )34( من هذا القانون. 

ج - عدم قيام اجلهة امل�سدرة بتقدمي معلومات جوهرية فـي اكتتاب عام، اأو خا�س.

د - عدم تقدمي اأي دفاتر اأو م�ستندات اأو �سجالت اأو معلومات بال�سكل اأو الوقت الذي 

تبينه الالئحة اأو الهيئة.

هـ -  التو�سية باأوراق مالية اأو خدمات اأو منتجات مرتبطة بها اأو بخدمات مهنية ل تتنا�سب 

مع اإمكانيات املتعامل املادية وخربته.

و - تقدمي ا�ست�سارة م�سللة اأو تخلو من بيان معلومات جوهرية، اأو بها ت�سارب للم�سالح.

املــادة ) 58 (

يتوىل الرئي�س التنفـيذي للهيئة اتخاذ واحد اأو اأكرث من اجلزاءات الإدارية الآتية فـي حالة 

خمالفة اأحكام هذا القانون اأو الالئحة اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا له: 

 اأ - الإنذار.

ب - اإ�سدار بيان حتذيري عام للجمهور.

ج - اإ�سدار توجيهات اإلزامية حمددة تطلب من اجلهة املخالفة ت�سحيح اأو�ساعها خالل 

املدة التي حتددها الهيئة.

د - غرامة اإدارية ل تقل عن )1000( األف ريال عماين، ول تزيد على )200000( مائتي 

األف ريال عماين.

هـ - غرامة اإدارية ل تقل عن �سعف الربح املتحقق اأو اخل�سارة املتجنبة.

و - وقف مزاولة اأي من الأن�سطة الواردة فـي هذا القانون اأو الالئحة ملدة موؤقتة اأو ب�سكل 

دائم.

ز - وقف الرتخي�س موؤقتا مع اإزالة املخالفة خالل الأجل الذي حتدده الهيئة.

ح - وقف اأي فرد من العمل لدى اأي من اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون ملدة موؤقتة 

اأو ب�سكل دائم.

ط - اإلغاء الرتخي�س.
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املــادة ) 59 (

تعوي�س  للهيئة  يجوز  القانون،  هذا  من   )58( املادة  من  )هـ(  البند  بحكم  الإخالل  دون 

املتعاملني عن اخل�سائر الفعلية التي حلقتهم نتيجة توقيع اجلزاء امل�سار اإليه - اإن وجد -، 

وذلك وفق ال�سروط والإجراءات التي تبينها الالئحة. 

املــادة ) 60 (

ت�سكل بقرار من املجل�س جلنة للتظلمات بع�سوية )2( اثنني من الق�ساة ل تقل وظيفتهما 

رئا�سة  وتكون  الق�ساء،  فـي  املخت�سة  اجلهة  تر�سحهما  اأول،  ابتدائية  حمكمة  قا�سي  عن 

اللجنة لأقدمهما، وممثل واحد خمت�س اأو لديه خربة فـي الأوراق املالية تر�سحه غرفة 

جتارة و�سناعة عمان.

وتنظر اللجنة فـي التظلمات املقدمة لها �سد اأي قرار ي�سدره رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة  

اأو الهيئة مبوجب هذا القانون والالئحة والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له.

وتبني الالئحة الإجراءات املنظمة لأعمال اللجنة. 

املــادة ) 61 (

ي�سعب  خمالفة  بوجود  اأدلة  توافرت  اإذا  م�سبب،  بقرار  للهيئة  التنفـيذي  للرئي�س  يجوز 

تداركها قد توؤدي اإىل الإ�سرار باملتعاملني اأو بقطاع �سوق راأ�س املال، اتخاذ اأي من اجلزاءات 

الآتية: 

اأ - وقف املخالف موؤقتا عن القيام باأفعال اأو اأن�سطة حمددة ملدة ل تزيد على )30( ثالثني 

يوما.

ب - وقف التعامل فـي الأ�سول حمل املخالفة ملدة ل تزيد على  )30( ثالثني يوما.

ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من قرار توقيع اأي من اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي الفقرة 

ال�سابقة اإىل جلنة التظلمات املن�سو�س عليها فـي املادة )60( من هذا القانون خالل )15( 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطارهم به، وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل )15( خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ تقدميه، ويعد عدم الرد على التظلم خالل ذلك الأجل قبول للتظلم.
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املــادة ) 62 (

مع عدم الإخالل بحكم املادة )61( من هذا القانون، تقدم التظلمات من ذوي ال�ساأن اإىل 

جلنة التظلمات املن�سو�س عليها فـي املادة )60( من هذا القانون خالل )60( �ستني يوما 

من تاريخ علمهم بالقرار، على اأن تقوم اللجنة بالبت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما 

من تاريخ التظلم، ويكون قرارها نهائيا. 

الف�ســل الثامــن

العقوبـــات

املــادة ) 63 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر، يعاقب على اجلرائم 

املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها فـيه.

املــادة ) 64 (

وبغرامة  عامني،   )2( على  تزيد  ول  اأ�سهر،  ثالثة   )3( عن  تقل  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب 

األف ريال  األف ريال عماين، ول تزيد على )200000( مائتي  ل تقل عن )100000( مائة 

عمانـــي، اأو باإحـــدى هاتـــني العقوبتـــني، كـــل مـــن ارتكــب اأيا من الأفعال املن�سو�س عليها 

فـي املادة )57( من هذا القانون. 

املــادة ) 65 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر، ول تزيد على )5( خم�سة اأعوام، وبغرامة 

ل تقل عن )100000( مائة األف ريال عماين، ول تزيد على )300000( ثالثمائة األف ريال 

عماين، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب اأيا من الأفعال الآتية:  

اأ - ممار�سة اأي من الأن�سطة الواردة فـي هذا القانون دون احل�سول على الرتاخي�س 

اأو املوافقات الالزمة.

ب - التعامل اأو الت�سرف فـي اأ�سول املتعاملني املحتفظ بها لدى اأي من اجلهات اخلا�سعة 

لأحكام هذا القانون باملخالفة لأحكام هذا القانون والالئحة والقرارات ال�سادرة 

مــن الهيئـــة، اأو بعـــد اإيقـــاف اأو اإلغــاء الرتخي�س املمنوح لتلك اجلهة اأو الإعالن 

عن ت�سفـيتها اأو اإفال�سها. 
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ج - اإف�ساء املعلومات ال�سرية اخلا�سة باملتعاملني، واإطالع الغري عليها بدون موافقة 

�سريحة من املتعامل، اأو مبوجب قانون اأو حكم ق�سائي. 

د - تعمد تقدمي معلومات غري �سحيحة اأو م�سللة، اأو نتيجة اإهمال، فـي اأي حتقيق 

جتريه الهيئة.

هـ - اإ�سدار اأوراق مالية اأو التح�سري لإ�سدارها، اأو طرحها فـي اكتتاب عام اأو خا�س، 

دون احل�سول على موافقة الهيئة. 

املــادة ) 66 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر، ول تزيد على عام واحد، وبغرامة ل تقل 

األف ريال  اآلف ريال عماين، وبغرامة ل تزيد على )100000( مائة  عن )10000( ع�سرة 

عماين، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من خالف اأحكام هذا القانون والالئحة والقرارات 

ال�سادرة تنفـيذا له.

املــادة ) 67 (

يجوز للهيئة الت�سالح فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون اأو الالئحة اأو القرارات 

التي ت�سدر تنفـيذا لهما، وذلك قبل رفع الدعوى العمومية، وبعد �سداد املخالف لغرامة 

ل تقل عن احلد الأعلى للغرامة املقررة قانونا، ول يجوز للهيئة اإعادة فتح ملف املخالفة 

اإل فـي الأحوال التي يثبت لها وجود احتيال اأو تقدمي معلومات غري �سحيحة فـي اأثناء 

عملية الت�سالح.

املــادة ) 68 (

يعاقب ال�سريك اأو املتواطئ فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون بالعقوبة ذاتها 

املقررة للمخالف، ويعاقب على ال�سروع فـيها، مبا ل يجاوز ن�سف احلد الأق�سى للعقوبة 

املقررة للجرمية التامة.

املــادة ) 69 (

ت�ساعف العقوبة فـي حالة العود، ويعترب عائدا - فـي تطبيق اأحكام هذا القانون -  كل من ارتكب 

اأو مت الت�سالح معه ب�ساأنها وفق اأحكام هذا  جرمية مماثلة جلرمية �سبق معاقبته عليها 

القانون، خالل )2( عامني من تاريخ فر�س العقوبة اأو الت�سالح.
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/47

مبنـــــح اجلن�سيـــــــة العمانيـــــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فــي القائمــة املرفقــــة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 1٦ مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 1٦ مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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ال�ســـــــــــــــــمم

اإبراهيـــــــم اإ�سماعيـــــل لل حممــــــــــد الزدجالــــــي1

اأحـــــــــــــــــــــالم �سعيــــــــــــــــــــــــد عبيــــــــــــــــــــــد بريـــــــــــــــــــــك2

اأحمــــــــــــــــد بيـــــر بخـــــ�ش خدابخـــــ�ش الزدجالــــــــــــي3

اأختـــــــــــر حممـــــــد اأكبـــــــر بيـــــــر حممد البلو�ســـــي4

اأ�سمــــــــــــــــــــــــــــــــاء �سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عبــــــــــــــــــــــداللـــــــــــــــه5

اآ�سيــــــــــــــــــا دملــــــــــــــــــراد غــــــــــــــالم قـــــــــــــــادر بلـــــــــــو�ش6

اآ�سيــــــــــــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 7

اأفنـــــــــــــــــــــــــان اأحمــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــد ردمـــــــــــــــــــــــــان8

اأفنــــــــــــــــــان ريـــــــــــــــــــــــــا�ش حممــــــــــــــــد جماذبــــــــــــــــه9

اأميــــــــــــــــــرة اأبـــــــواملجــــــــــــــد فرحــــــات اأبـــــــواملجـــــــــــد10

اأمينــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــاي اأحمـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــداللــــــــــــــه11

اأمينـــــــــة بـــــــــــــي حممــــــــــــــد غــــــــــــــوث جهنجيــــــــــــــر12

اأمينـــــة بيجـــــم عبداجلبار خان ت�سونـــــــو خـــــــــان13

اأمينــــــــــــــــــة فاطمـــــــة حممـــــــد با�ســـــــــــــا ميـــــــــــان14

اأن بـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــي حممـــــــــــــــــــــــــــد15

اينـــــــــــــــــــــــــا�ش يو�ســــــــــــــــــف فهمــــــــــــــي العتيبيـــــــــة16

بارفني الن�ساء حممد معني الدين �سيخ ح�سني17

با�ســــــــــــــــــا زامينـــــــا �سري حممــــد جول حممـــــــــد 18

بانـــــــدي عبداحلميـــــــد عبدالرحمن البلو�سيـــــــة19

بتــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــو�ش اأحمـــــــــــــــــــــــد العماريــــــــــــــــــة20

قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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ال�ســـــــــــــــــمم

بـــــــــــري هتـــــــون كريــــــــــــــم بخــــــــــــــــ�ش �سهـــــــــــداد21

بلـــــــــــور داد حممــــــــــــــد ها�ســـــــــــــــــــم البلو�سيـــــــــــة22
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فاطمــــــــــــــــــة حممـــــــــــــد كاجـــــــــــــــا ح�سيـــــــــــــــن١٤٥

فائـــــــــــــــزة �سالـــــــــــــــم حممـــــــــــــــد �سالــــــــــــــــــــــــــم١٤٦

فرز�نة بيجم �سيد عثمان �سيد �إ�سماعيــــــــــل١٤٧

فريــــــــــــــــــــــدة بابـــــــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــــد�للــــــــــــــــــه١٤٨

ف�سيلـــــــة د�د حممد علي مر�د �لبلو�سيــــــــــة١٤٩

فهـــــد حممد �أعظم حممد هد�ية قري�ســـــــي١٥٠

فوزيــــــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــد�للـــــــه �أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد١٥١

كرمية بيبي �أحمد ل�سكـــــــر�ن �لبلو�سيـــــــــــــــــة١٥٢

الر� عبـــــد�للـــــــه عبد�لرحيـــــــــــــــم عرفـــــــــــــــات١٥٣

ليلـــــى خميـــــــــ�س عبــــد�لـــــــله �لبلو�سيــــــــــــــــــــــة١٥٤

مـــــــاالن بـــــــــي حممـــــــــــــــد يو�ســــــــف �لديــــــــــن١٥٥

مـــــــاه ر�جن موال بخ�س خد�بخ�س رئي�ســــــــــي١٥٦

ماهــــــــــــــر �أحمـــــــــــــــد عي�ســـــــــــــــى عثمـــــــــــــــــــــــــــان١٥٧

ماهـــــــــــــــي جـــــــــــــــول حممـــــــــــــــد ح�ســــــــــــــــــــــــن١٥٨

حمجوبة �حلبيـــــــب �ملولــــــــدي �لعقربـــــــــــــــــي١٥٩

حممــــــد �ملرت�ســــى حامد عبد�للـــــــه �أحمــــــــد١٦٠
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حممــــــــدي بيجــــــــم �سيـــــد حممــــــــــــــــد علــــــــي161

حممــــــــودة بيجــــــــم حممــــــد قــــــــادر قا�ســــــــم162

مراد بيبــــــــي قادر بخ�ش جهرام البلو�سيـــــــــة163

مريــــــــم اأحمــــــــــــــــد اإبراهيــــــــــــــــم بلحـــــــــــــــــــــاف164

مريـــــــــــــــم بــــــــــــــــدر زاهــــــــــــــــر البو�سعيديــــــــــــة165

مريــــــــم ممتــــــــاز عالــــــــم كاظـــــــــم ح�سيــــــــن166

مزنـــــــــــــة عثمــــــــــــــــان ح�سيــــــــــــــــن يحــــــــــــــــرق167

م�سعودة مولدي حممد ح�سني البلو�سيـــــة168

منــــــــال عبـــــداللــــــــه يو�ســــــــــــــــف عمــــــــــــــــورة169

منــــــــــــــــى ظهيــــــــــــــــر ح�ســــــــــــــــن �سريــــــــــــــــــــــــــف170

منرية بيجم �سيخ اللــــــــه بخـــــــ�ش عثمـــــــــــــان171

مهــــــــر الن�ســــــــاء حممــــــــد اإ�سماعيــــــــــــــــــــــــــــــل172

مــــــــهر الن�ساء حممد مو�ســــــــى البلو�سيــــــــــة173

مهروك مراد بخ�ش نور حممد البلو�سيـــــــة174

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزة �سليمــــــــــــــــــــــــان همي�ســــــــــــــــــــــــي175

مي�ســـــــون عبداللــــــــه علــــــــــــــــوي املو�ســــــــــــــــوي176

177
ناديــــــــــا �سيــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــد تقــــــــــي �سيـــــــــــــــد
حممـــــــد مهـــــــــدي �سو�ستــــــــــــرى يكانــــــــــــــــــــــــــه

ناديــــــــة كوثــــــــر �سوكــت علي حممد اأكبـــــــــــر178

نادية حممد اأعظم حممد هداية قري�ســــي179

ناديــــــــة حممــــــــــــــد عبداملجيــــــــد بلعطــــــــــــــــار180
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نــــــــاز خاتون خميـــــــــ�ش مــــــــراد البلو�سيــــــــــــــــة181

182
نا�ســــــره �ســــــــادات �سيــــــــــــد حممـــــــــــــد تقـــــــــــــي
 �سيــــــد حممــــــــد مهـــــدي �سو�ستــــــرى يكانـــــــــــه

نــــــــــــدى حممــــــــــــــد اإبراهيــــــــــــــــــــم بلــــــــــــــــــو�ش183
نزيــــــــــــرة ح�ســــــــــــــن بنــــــــــــــدوك البلو�سيــــــــــــــــة184
ن�سريــــــن كريــــــــــــــــــم �سعيــــــــــــــد امل�سكريـــــــــــــــــة185
ن�سريــــــن نبيل عبداللطيـــــــــــــف �سويــــــــــــــ�ش186
ن�سيم �سيد عبد احلق �سيد عبدالرحمن ها�سمي187
ن�سيمــــــــــــــــــــــــــة �ساهــــــــــــــــــــــــــــي �سارمــــــــــــــــــــــــــــــــــاد188
ن�ســــــــــــــــــــراء عبــــــــدالـلـــــــــــه �سليمــــــــــــــــــــــــــــــــــان189
ن�ســــــــــــــــــــــــــرة حمــــــــــــــــــــدون �ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد190
نعيمة عبداخلالد حاجي �سمبيه البلو�سية191
نــــــور الهــــــدى عامــــــر العربـــــــي البهلـــــــــــــــــي192
نــــــور بيبــــــي خدابخ�ش ملك البلو�سيـــــــــــــــــــة193
نـــــــــوراء اخل�ســــــــــــر حممــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــد194
هبــــه حممـــــــود حممـــــــــد حممــــود �سعبــــان195
هدانيـــــــــــج اإبراهيــــــــــم حممـــــــــــد البلو�سيـــــة196
وحيـــــــــدة خــــــــــدادات ح�سيــــــــــــن البلو�سيـــــــــــة197
وداد حم�ســــــــــــــــن �سالــــــــــــــــــــم الكثرييــــــــــــــــــــــــــة198
و�ســـــــــــام حممـــــــــــــد اإبراهيـــــــــــــم عرابـــــــــــــــــــــي199
وفــــــــــاء حم�ســــــــــــــــن �سالــــــــــــح اخلالقيــــــــــــــة200
وليد عبد اخلالد حاجي �سمبيه البلو�ســـــي201
يا�سميـــــــــن �ســـــــــالم عبدالرحمـــــــــــن باجـــــــرا202

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

-84-



قـــــــــــــــــــــرارات





اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

مكـتب وزيــر الدولــة وحمافـظ م�سقــط 
قــرار

رقم 2022/134
باإ�ســدار الئحــة تنظيــم اإقامــة 

مظالت املركبات خارج حدود قطعة اأر�ض املبنى ال�سكني

ا�ستنادا اإلى نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/101، 
واإلى لئحة تنظيم اإقامة مظالت املركبات اأمام املباين ال�سكنية خارج حدود قطعة الأر�ض 

ال�سادرة بالقرار رقم 2018/95،
واإلى الأمر املحلي رقم 92/23 فـي �ساأن تنظيم املباين مب�سقط، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقـــــــرر

املــادة االأولــــــى

ال�سكنــي،  املبنى  اأر�ض  املركبات خارج حدود قطعـة  اإقامة مظالت  �ساأن تنظيـــم  يعمــل فـي 
باأحكام الالئحة املرفقة.

املـــادة الثانيــة

تلغى لئحة تنظيم اإقامة مظالت املركبات اأمام املباين ال�سكنية خارج حدود قطعة الأر�ض 
امل�سار اإليها، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املـــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: ٨ مـن ذي القعــدة 1443هـ
املـوافــــق: ٨ مـن يونيــــــــــــــو 2022م 

�سعود بن هالل بن حمد البو�سعيدي
وزيــــــــــــر الدولــــــــة وحمافـــــــظ م�سقـــــــــــــط
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الئحــة تنظيـــم اإقامـــة

 مظـالت املركبـات خـارج حـدود قطعـة اأر�ض املبنـى ال�سكنـي

املــادة ) 1 (

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

البلديــــــــــــــة: بلدية م�سقط.

املوافقة الكتابية ال�سادرة من البلدية للمرخ�ض له لإقامة مظالت خارج  الرتخيــــــــ�ض: 
حدود قطعة اأر�ض املبنى ال�سكني.

املرخـــ�ض لـــه: مالك املبنى ال�سكني ال�سادر له الرتخي�ض. 

املبنى ال�سكني: الفـيال املقامة على الأر�ض ذات ال�ستعمال ال�سكني.

املــادة ) 2 (

ل يجوز اإقامة مظالت املركبات خارج حدود قطعة اأر�ض املبنى ال�سكني، اإل بعد احل�سول 
على ترخي�ض من البلدية وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض، وفق اأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) 3 (

ل يجوز اإقامة مظالت املركبات اأمام املبنى ال�سكني فـي منطقة حي ال�ساروج فـي �ساطئ 
القرم بولية بو�سر، اأو تلك الواقعة على ال�سوارع املحددة فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه 

الالئحة، اأو اأي �سوارع رئي�سية بعر�ض )30م( ثالثني مرتا فاأكرث، اأو �سوارع مزدوجة.

املــاد ة ) 4 (

يلتــــزم املرخــــ�ض لـــــه باإقامــة مظــالت املركبـــات خـــارج حــدود قطعـــة اأر�ض املبنــى ال�سكـــني، 
وفق ال�سرتاطات الآتية:

ترك م�سافة ل تقل عن )1م( مرت واحد، بني حدي املظلة، وال�سارع.  1

األ يتجــــاوز ارتفـــــاع املظـــــلة الرتفاعـــــات املو�سحـــــة فـي امللحـــق رقـــم )2( املرفـــق   2
بهذه الالئحة، وذلك على النحو الآتي:
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اأدنى اأ    اإلى  املواقف  اأر�سية  من  مقا�سا  �سنتيمرت  واأربعمائة  )2.4م( مرتين 
نقطة من باطن �سقف املظلة.

)3م( ثالثة اأمتار مقا�سا من اأر�سية املواقف اإلى اأعلى نقطة من �سقف املظلة.	   

األ يزيد ارتفاع اأي عمود من اأعمدة املظلة على )3م( ثالثة اأمتار على النحو املو�سح   3
فـي امللحق رقم )3( املرفق بهذه الالئحة.

اإلى نهاية اجلزء املعلق من املظلة   4 األ يتجاوز طول �سقف املظلة مقا�سا من العمود 
ال�سور على النحو  اأمتار، فـي حالة وقوف املركبات ب�سكل عمودي على  )5م( خم�سة 
املو�سح فـي امللحق رقم )4( املرفق بهذه الالئحة، مع مراعاة البند )1( من هذه املادة.

اأن تكـــون اأعمــدة املظلــة داخــل حدود قطعــــة الأر�ض اأو خارجهــا من جهـــة ال�ســـور   5
ول تبعـد عنــه باأكثــر من )0.5( ن�سف مـــرت، وامتداد �سقف املظلــــة باجتـــاه ال�ســـارع 

يكــون معلقا بدون اأعمدة.

اأن يكــــون هيكـــل املظلـــة العلوي اأفقيا وموازيا ل�سطح الأر�ض علــى النحــو املو�ســح   	
فـي امللحق رقم )5( املرفق بهذه الالئحة.

اأن يتم ا�ستخدام قما�ض )البويل اإيثلني( عايل الكثافة لت�سقيف املظلة اأو من نوع   	
مماثل، وباللون الأبي�ض اأو بدرجات فاحتة من لون )البيج( اأو الرمادي الفاحت.

وا�ستثنـاء من ذلك يجـــوز للبلدية الرتخيــــــ�ض باإقامـــة مظالت مــــن مــادة اخل�ســـب 
اأو مـــواد اأخــــرى تعطي �سكل اخل�سب بعد تقدمي ت�سميم ثالثي الأبعـاد للمظلـــة 

اإلى البلدية، �سريطة اللتزام باملوا�سفات الآتية:

األ يزيد عر�ض املظلة على )	م( �ستة اأمتار. اأ  

املظلة م�ستويــــا وقائمــا علـــى هيكـــل ذي عموديــن فقـــط 	    �سقـــف  يكـــون  اأن 
من جهة ال�سور، واجلزء املتبقي من املظلة يتم رفعه باأ�سالك ال�سد املعلقـة. 

ج   تنا�سق الت�سميم مع واجهات املبنى.

اأن يتم طالء اأعمدة املظلة وهيكلها بطالء ذي نوعية مقاومة لل�سداأ، ولون متنا�سق   8
مع لون قما�ض املظلة ولون ال�سور.

اأن تتم اأعمال احلفر الالزمة لإقامة املظلة يدويا.   9
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ل يجوز تغطية املظلة من اأي جانب كليا اأو جزئيا بالقما�ض اأو باأي مادة اأخرى.   10

اأن تكــــون ت�ساميـــم واأبعـــاد املظالت ح�ســب النمـــاذج املو�سحة فـي املالحـــق املرفقــــة    11
بهذه الالئحة.

تبليــــط اأر�سيــــة املظلـــة بالبـــالط املت�سابــــك )النرتلــــوك( على م�ستـــــوى واحـــد،    12
وبدون حواجز  املجاورة  للقطع  الأمامية  وامل�ساحات  ال�سارع  مع مراعاة م�ستويات 
جانبية مرتفعة )كرب�ستون( اأو اأحوا�ض الزراعة، مبا ي�سمن ان�سيابية مرور امل�ساة، 

و�سري كرا�سي ذوي الإعاقة، وم�سارات الدراجات الهوائية. 

املــادة ) 5 (

مع مراعاة ال�سرتاطات الواردة فـي املادة )4( من هذه الالئحة، يلتزم املرخ�ض له مبراعاة 
األ يقل احلد الأدنى للم�سافة الفا�سلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى ال�سكني وحد ال�سارع 
املركـــبات  املركبـــات مبا ي�سمـــح بوقـــوف  اإقامـــة مظــالت  اأمتـــــار، واأن تتم  اأربعة  عـــن )4م( 

ح�ســب ال�سرتاطــات الآتية:
اإذا كانـــت امل�سافــــة الفا�سلــــة بني ال�سور اخلارجي للمبنــــى ال�سكنـــي، وحــد ال�ســارع    1

)	م( �ستة اأمتار فاأكرث: تتم اإقامة مظلة املركبات مبا ي�سمح بوقوف املركبات ب�سكل 
عمودي على ال�سور، �سريطة األ يتجاوز جمموع عر�ض املظلة )10م( ع�سرة اأمتار، 
اأقل، وبعر�ض )2.5م(  اأيهما  ال�سور  اأو ما يعادل )50%( خم�سني باملائة من واجهة 
متــــرين ون�ســـف لكــل موقــف من مواقف املركبات على النحو املو�ســح فـي امللحـــق 

رقـــم )	( املرفق بهذه الالئحة.

اإذا كانت امل�سافة الفا�سلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى ال�سكني، وحد ال�سارع تقل   2
عن )	م( �ستة اأمتار: تتم اإقامة املظلة مبا ي�سمح بوقوف مركبتني كحد اأق�سى ب�سكل 
)50%( خم�سني  يعادل  ما  اأو  اأمتار،  ع�سرة  )10م(  يتجاوز  ل  وبطول  لل�سور،  مواز 
باملائة من واجهة ال�سور اأيهما اأقل، وعر�ض ل يتجاوز )3م( ثالثة اأمتار على النحو 

املو�سح فـي امللحق رقم )	( املرفق بهذه الالئحة.

وفـي جميع الأحوال، ل ي�سمـــح باإقامــــة مظلـــة واحـــدة ملواقـــف مركبـــات متعـــددة متتاليـــة 
باجتاه ال�سارع، وذلك على النحو املو�سح فـي امللحق رقم )8( املرفق بهذه الالئحة.
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املــادة ) 6 (

ل يجوز اإقامة مظالت املركبات للمباين ال�سكنية، اأو اأي جزء من اأجزائها فـي املواقع الآتية:

جهة ال�سلع املائل املطل على تقاطع �سارعني لالأر�ض الركنية على النحو املو�سح    1

فـي امللحق رقم )9( املرفق بهذه الالئحة.

امل�ساحة الأمامية امل�سرتكة بني قطعتي اأر�ض متجاورتني بزاوية قائمة، على النحو    2

املو�سح فـي امللحق رقم )10( املرفق بهذه الالئحة.

امل�ساحة املحاذية للمبنى ال�سكني من جهة ال�سكة.   3

املــادة ) 7 (

ل يجوز اإقامة مظالت املركبات للمبنى ال�سكني املقام على قطعة اأر�ض ركنية لأكرث من 

ركنية  اأر�ض  على  املقامة  ال�سكنية  الوحدات  تعدد  حالة  ذلك  من  وي�ستثنى  واحدة،  جهة 

واحدة، �سريطة اللتزام بالآتي:

األ يتجاوز عدد املظالت عدد الوحدات ال�سكنية.   1

األ ي�سمح بعمل مظالت للمجمعات ال�سكنية التي تت�سمن )5( خم�ض فلل واأكرث.   2

األ يتجــــاوز جممــــوع عر�ض املظالت للفلل املتعددة املقامــة علــى اأكثـــر مـــن �سلــــع    3

مــن اأ�سلع قــطعة الأر�ض )10م( ع�سرة اأمتار على النحو املو�سح فـي امللحق رقم )11( 

املرفق بهذه الالئحة.

املــادة ) ٨ (

ل يجوز اإقامة مظالت املركبات خارج حدود قطعة اأر�ض املبنى ال�سكني املقام عليها �سقق 

فقط، وفـي حال اإقامة فـيال و�سقق عليها فاإنه يتم اإقامة مظالت املركبات اأمام الفـيال.

املــادة ) 9 (

يلتزم املرخ�ض له بتثبيت لوحة حتمل رقم الرتخي�ض   ح�سب النموذج املحدد من البلدية   

فـي مكان منا�سب على املظلة اأو على ال�سور اخلارجي.
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املــادة ) 10 (

يلتزم املرخ�ض له بدفع تاأمني ل�سمان اإقامة املظلة وفق ا�سرتاطات واأحكام هذه الالئحة، 
مبــــلغ وقدره )100( مائة ريال عماين قبل �سدور الرتخي�ض، ويتم ا�سرتداد تاأمني ال�سمان 

بعد اإجراء الك�سف والتحقق من مطابقة التنفـيذ ل�سرتاطات واأحكام هذه الالئحة. 
املــادة ) 11 (

يلتزم املرخ�ض له بدفع ر�سم الرتخي�ض باإقامة املظلة وقدره )0	 ر.ع( �ستون ريال عمانيا 
وملـــرة واحـــدة عن كــل موقف من مواقف مظلة املركبات.

املــادة ) 12 (

يلتزم املرخ�ض له باإجراء ال�سيانة الدورية للمظلة.

املــادة ) 13 (

ل يعد الرتخي�ض �سببا لك�سب امللكية اأو اأي حق عيني للموقع املقامة عليه املظلة.

املــادة ) 14 (

يتحمــــل املرخـــ�ض لــــه امل�سوؤولية القانونية عن اأي �ســرر يلحق باأي من خطوط اخلدمـــة 
ب�سبب الأعمال الالزمة لإقامة املظلة.

املــادة ) 15 (

يجوز للبلدية اأن تطلب من املرخ�ض له اإزالة املظلة فـي حالة الإخالل باأحكام هذه الالئحة، 
كما يجوز لها فـي حالة عدم الإزالة خالل املهلة املحددة اأن تقوم باإزالة املظلة على نفقته، 

دون اأن يكون للمرخ�ض له احلق فـي املطالبة باأي تعوي�ض.

املــادة ) 16 (

تفر�ض على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة غرامة اإدارية مقدارها )100( مائة ريال 
ت�سحيح  عدم  حالة  وفـي  املظلة،  اإزالة  اأو  املخالفة  بت�سحيح  املخالف  اإلزام  مع  عماين، 
املخالفة اأو اإزالة املظلة خالل املهلة التي حتددها البلدية، تفر�ض غرامة تاأخري مقدارها 
)10( ع�سرة ريالت عمانية عن كل يوم تاأخري، وبحد اأق�سى )200 ر.ع( مائتي ريال عماين.
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امللحق رقم ) 1 (

ال�سوارع التي اإحراماتها )30م( ثالثون مرتا اأو اأكرث
 والتــي ال ي�سمـح باإقامــة مظــالت املركبــــات فـيهــا

ال�سيب مطرح بو�سر العامرات قريات م

�سارع
 م�سقط ال�سريع

 �سارع النور
�سارع 

م�سقط ال�سريع
�سارع العامرات �سارع قريات  1

�سارع
 ال�سلطان قابو�ض

الطريق البحري �سارع اجلبل  �سارع 3	 2 �سارع عفاء

�سارع 18 نوفمرب �سارع 13 �سارع الأمل �سارع تون�ض �سارع رحا	 3

�سارع 54 �سارع 58 �سارع اجلوانيز �سارع منر �سارع البالد 4

�سارع 55 �سارع 1	 �سارع 10 �سارع املطرييح �سارع التفوق 5

�سارع 59 �سارع 95 �سارع 23 يوليو �سارع 12 �سارع اجلريفات 	

�سارع الزدهار �سارع الإ�سكان �سارع 34 �سارع 30 �سارع اجلناه 	

�سارع الإعمار �سارع الربج �سارع 42 �سارع 35 �سارع اجلنني 8

�سارع الأعمار �سارع الربيد �سارع 45 �سارع ابن �سيناء �سارع احل�سن 9

�سارع البحائ�ض �سارع الب�ستان �سارع 3	
�سارع

 اأر�ض ال�سعادة
�سارع احليلني 10

�سارع الربكات �سارع البلدية �سارع 	 �سارع الإح�سان �سارع اخلوبار 11

�سارع الب�ساتني �سارع البنك املركزي �سارع 0	 �سارع الأفالج �سارع الراأ�ض 12

�سارع اجلامعة �سارع اجلامع �سارع 3	 �سارع الإميان �سارع الرملة 13

�سارع
 احليل اجلنوبية

�سارع اجل�سة �سارع 		 �سارع البجرية �سارع ال�سليل 14

�سارع
 احليل ال�سمالية

�سارع احلرية �سارع اإزكي �سارع البهجة �سارع ال�سمري 15
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ال�سيب مطرح بو�سر العامرات قريات م

�سارع اخلري�ض �سارع احلمرية �سارع الإعالم  �سارع البريين �سارع ال�سواقم 1	

�سارع اخلو�ض �سارع الريان �سارع الن�سراح �سارع التبيبة �سارع ال�سيح 1	

�سارع
 اخلو�ض التجاري

�سارع ال�سعيدية �سارع البحرية �سارع التعاون
�سارع

18 ال�سهباري الغربية

�سارع اخلري �سارع ال�سيفة �سارع الب�سائر �سارع الرثميدي �سارع ال�سلحة 19

�سارع الر�سيل �سارع الغدير �سارع احلديقة �سارع اجلفـينة �سارع ال�سبعاين 20

�سارع الرو�سة �سارع الفر�سان �سارع اخلارجية �سارع احل�سية �سارع الطريف 21

�سارع الزلفى �سارع القرين �سارع اخلليل �سارع احلماميات �سارع الظاهر 22

�سارع ال�سد �سارع القلعة �سارع اخلويات �سارع احلم�سي �سارع العافـية 23

�سارع ال�سرور �سارع املجمع �سارع اخلوير �سارع احلنّية �سارع العتب 24

�سارع ال�سالم �سارع الوادي الكبري �سارع ال�ساطئ �سارع احلياة �سارع العينني 25

�سارع ال�سبا	 �سارع الو�سل �سارع ال�سراع �سارع اخلفـيجي �سارع الغبرية 2	

�سارع ال�سرادي
�سارع

 با	 املثاعيب
�سارع ال�ساروج �سارع اخلورات

�سارع 
الفالع اجلنوبية 2	

�سارع ال�سفاء
�سارع 

بيت الربندة
�سارع ال�سفاء �سارع الدقل

�سارع
28 الفالع ال�سمالية

�سارع الظفرة �سارع بيت الفلج �سارع ال�سفة �سارع الرجوع �سارع الفليج 29

�سارع العاديات �سارع حارة ال�سمال �سارع ال�سيافة �سارع الرحبة �سارع الفـيا�ض 30

�سارع العبا	 �سارع حلة ال�سد �سارع العلم �سارع ال�سديرات �سارع القرية 31

�سارع الفتح �سارع حن�سفت �سارع العمران �سارع ال�سرين �سارع الكريب 32

�سارع الفرو�سية �سارع دار�سيت �سارع الغابة �سارع ال�سعادي �سارع املخا�سة 33

تابع: امللحــق رقـــــم ) 1 ( ال�ســوارع التــي اإحراماتهــــا )30م( ثالثـــون متــــرا اأو اأكثـــــر والتـــي 
ل ي�سمح باإقامة مظالت املركبات فـيها
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ال�سيب مطرح بو�سر العامرات قريات م

�سارع املرتفعة �سارع روي �سارع الغاف �سارع ال�سكيلي �سارع املزارع 34

�سارع امل�سرات �سارع ريام �سارع الغبار �سارع ال�سهباء �سارع امل�سفاة 35

�سارع امل�ساعل �سارع �سدا	 �سارع الغربة �سارع ال�سبكة �سارع امل�سيلة 3	

�سارع املعبيلة �سارع �سوق اجلمعة �سارع الفحل �سارع الطويان �سارع امل�سلى 3	

�سارع املنومة �سارع �سوق املال �سارع القرم �سارع العتكية �سارع املعاله 38

�سارع املوج �سارع �سوق روي �سارع الكلية �سارع الفج �سارع امليدان 39

�سارع النربا�ض �سارع �سيفة ال�سيخ �سارع املرجان �سارع الفالح �سارع النجمية 40

�سارع النور �سارع ق�سر العلم �سارع املنتزه �سارع الفلج �سارع الهبوبية 41

�سارع 
ج�سر املوالح

�سارع 
مركز مطرح التجاري

�سارع املنهل �سارع القابل �سارع الهدمة 42

�سارع حلبان �سارع مطرح �سارع املها �سارع القرى �سارع الو�سطى 43

�سارع حي
احليل اجلديد

�سارع وادي عدي �سارع الوزارات �سارع املتقابالت �سارع الويز 44

�سارع دما �سارع يتي �سارع الوطية �سارع املحج �سارع الياء 45

�سارع �سور احليل �سارع ينكت �سارع الولج �سارع املحيول �سارع مبه 4	

�سارع مزون طريق حرامل �سارع اأمل �سارع املدام �سارع حلة اجلبل 4	

�سارع 
وادي البحائ�ض

طريق قنتب �سارع بارك �سارع املركز
�سارع

 حلة احل�سن
48

�سارع
 وادي العر�ض

�سارع
 بلدة احلمام

�سارع
 املزرع احلدري

�سارع 
حلة الدميثة

49

�سارع بو�سر
�سارع 

املزرع العلوي
�سارع 

حي الظاهر
50

�سارع جامعة 
الدول العربية

�سارع املزن �سارع حيفظ 51

تابع: امللحــق رقـــــم ) 1 ( ال�ســوارع التــي اإحراماتهــــا )30م( ثالثـــون متــــرا اأو اأكثـــــر والتـــي 
ل ي�سمح باإقامة مظالت املركبات فـيها
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ال�سيب مطرح بو�سر العامرات قريات م

�سارع جبال �سارع امل�ساكن
الجتماعية �سارع حيل الغاف 52

�سارع
ج�سر الوزارات �سارع امل�سارق �سارع دغمر 53

�سارع 
جنو	 اخلوير �سارع املكارم �سارع �سلماه 54

�سارع 
حي البي�ساء �سارع املنظرية �سارع

�سيح الريحاين 55

�سارع
دوحة الأد	 �سارع النقاء �سارع 

�سيح املعايل 5	

�سارع ديا	 �سارع اله�سيمة �سارع �سالن 5	
�سارع

راأ�ض احلمراء �سارع الوا�سط �سارع �سبا	 58

�سارع زولية �سارع بعي �سارع عمانية 59

�سارع �سلوى �سارع تون�ض �سارع عمق 	0

�سارع �سمائل �سارع جحلوت �سارع غروبة 	1

�سارع �سمحة �سارع حيم �سارع
فلج الطريف 	2

�سارع �سنينة �سارع دمي �سارع فن�ض 	3
�سارع

�سوق اخلوير �سارع �سمكت �سارع قّطار 	4

�سارع �سيح املالح �سارع �سوق البلدية �سارع كليات 	5
�سارع 

�ساطئ املرجان
�سارع 

�سيح التمام
�سارع

		 منتزه ال�سرية

�سارع
�سرفة ال�سويحات

�سارع 
�سيح الظبي

�سارع
		 منتزه قريات

�سارع 
�سرفة �سيالة �سارع �سلفي �سارع من�سفت 	8

تابع: امللحــق رقـــــم ) 1 ( ال�ســوارع التــي اإحراماتهــــا )30م( ثالثـــون متــــرا اأو اأكثـــــر والتـــي 
ل ي�سمح باإقامة مظالت املركبات فـيها
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ال�سيب مطرح بو�سر العامرات قريات م

�سارع �سنب �سارع 
�سياء احلدرية �سارع منيزف 	9

�سارع عربي �سارع 
�سياء العلوية �سارع مهادن 	0

�سارع عفار �سارع عرقي �سارع 
وادي العربيني 	1

�سارع عويفي �سارع فوؤاد �سارع وادي العني 	2

�سارع غال �سارع قيد 	3
�سارع 

غال ال�سناعية �سارع كوكب 	4

�سارع فهود �سارع 
مدينة النه�سة 	5

�سارع مدينة 
ال�سلطان قابو�ض �سارع معول 		

�سارع
�سارع وادي امليح مرتفعات العذيبة 		

�سارع مرمول �سارع وادي حطاط 	8

�سارع مها طريق احلاجر 	9
�سارع 

ميدان الفتح 80

�سارع نتية 81

�سارع هيماء 82
�سارع 

وادي اخلوير 83

�سارع 
وادي العذيبة 84

�سارع يبال 85

تابع: امللحــق رقـــــم ) 1 ( ال�ســوارع التــي اإحراماتهــــا )30م( ثالثـــون متــــرا اأو اأكثـــــر والتـــي 
ل ي�سمح باإقامة مظالت املركبات فـيها
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امللحـق رقـم ) 2 (

تو�سيــح الأق�سـى ارتفـاع للمظلــة

-98-



اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

امللحـق رقــم ) 3 (

اأال يزيد ارتفاع اأي عمود من اأعمدة املظلة على )3م( ثالثة اأمتار
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امللحـق رقـم ) 4 (

اأال يتجــاوز طـــول �سقف املظلــة مقا�ســا 

من العمود اإلى نهايـــة اجلــزء املعلــق مـن املظلة )5م( خم�سة اأمتار 

فـي حالـة وقوف املركبات ب�سكل عمـودي على ال�سـور
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امللحـق رقـم ) 5 (

اأن يكون هيكل املظلة العلوي اأفقيا وموازيا ل�سطح االأر�ض
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امللحـق رقـم ) 6 (

اإذا كانــت امل�سافـــة الفا�سلــــة

 بني ال�سور اخلارجي للمبنى ال�سكني وحد ال�سارع )6م( �ستة اأمتار فاأكرث
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امللحـق رقـم ) 7 ( 

اإذا كانـــت امل�سافــة الفا�سلــــة 

بني ال�سور اخلارجي للمبنى ال�سكني وحد ال�سارع اأقل من )6م( �ستة اأمتار
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امللحق رقم ) ٨ (

ال ي�سمح باإقامة مظلة مركبات واحدة

 ملواقف متعددة متتالية باجتاه ال�سارع فـي جميع االأحوال
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امللحـق رقـم ) 9 (

ال يجوز اإقامـة مظـالت املركبـات

 للمبانــي ال�سكنيــة اأو اأي جـــزء من اأجزائهــا 

من جهـة ال�سلع املائل املطل على تقاطع �سارعني لالأر�ض الركنيـة
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امللحـق رقـم ) 10 (

ال ي�سمـح باإقامـة مظـالت للمركبـات 

فــي امل�ساحـــــة االأماميـــــــة امل�سرتكـــــــة

 بني قطعتـي اأر�ض متجــاورتني بزاويــة قائمــة
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امللحـق رقــم ) 11 (

اأال يتجاوز جمموع عر�ض املظالت للفلل املتعددة املقامة

 على اأكرث من �سلع من اأ�سلع قطعة االأر�ض )10م( ع�سرة اأمتار
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املـادة )4/24( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية 

امل�صجلة املذكورة باجلدول املرفــق ملــــدة ) 5 ( خمـــ�س �صنــــوات اأخرى:

تاريخ الت�سجيلا�ســــم ال�سركــــــةرقم النموذج ال�سناعيم

1OM/ID/2012/000092012/4/٣0 راين ريفري�صمينت�س �س.م.ح

2OM/ID/2017/00017
ال�صركة العامة لل�صناعات اجللدية 

�س.م.م
2017/5/28
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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: 121842

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

غ�سيل جميع اأنواع املالب�س واملن�سوجات, كي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النقاء للغ�سيل اجلاف

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 122 ر.ب: 123, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/9/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123930

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

بيع زينة ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املداح الوطنية �س م م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 4130 ر.ب: 100, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/11/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127332

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كالء للتجارة ت�سامنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/3/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128244

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهنا املميزة للخياطة والتطريز

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/4/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135176

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

حمل حالقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خطوط م�سقط املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1186 ر.ب: 117, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/2/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138170

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سروح ال�سالم للتجارة واملقاولت ت�سامنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية اإبراء, حمافظة �سمال ال�سرقية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/8/11

-114-



اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139531
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

املوؤقتة  املطاعم  الكافترييات  املقاهي  املوؤقت  الإيواء  وامل�سروبات  الأطعمة  توفـري  خدمات 
اأو املتنقلة الكانتينات التزويد بالطعام وال�سراب املطاعم مطاعم اخلدمة الذاتية مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�س ات�س جي قينجرز ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2306 مارينا بالزا, دبي مارينا, دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/10/4

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �ش.م.م 
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:474 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147296
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير )الدعاية والإعالن, عر�س ال�سلع, خدمات وكالت 
لالأغرا�س  الأزياء  عرو�س  تنظيم  دعائية,  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم  التوظيف, 
خدمات  ال�سوق(,  درا�سات  ت�سويق,  والت�سدير,  ال�سترياد  وكالت  خدمات  الرتويجية, 
وكالت التوظيف, عر�س ال�سلع, خدمات وكالت الدعاية والإعالن, تنظيم املعار�س لغايات 
ال�سوق,  درا�سات  املوظفـني,  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  الإعالنات,  ل�سق  دعائية,  اأو  جتارية 
توظيف الأفراد, عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة, عرو�س الأزياء 
لالأغرا�س الرتويجية تنظيم الت�سويق, حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات, ت�سميم 

مواد دعائية, الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزن مونوك كالثور تكنولوجي كو, ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فلور 29, بلوك بي, ت�ساينا ري�سور�سز لند بلدينغ رقم 9668, دات�سونغ 
كاميونيتي, يويهاي �سرتيت, نان�سان, �سينزن, ال�سني518000

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/7/13
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147297
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

قبعات اأغطية للراأ�س, قبعات )اأغطية للراأ�س(, مالب�س, اأحذية لكرة القدم, لبا�س القدم, 
م�سدات للن�ساء, قفازات )مالب�س(, قبعات, مالب�س حمبوكة, مالب�س للمواليد, لفاعات, 
قم�سان, نعال داخلية )�سبانات(, جوارب طويلة, مالب�س داخلية, طماقات )اأغطية لل�ساق(, 
طماقات  للن�ساء,  م�سدات  مالب�س,  �سبانات,  داخلية  نعال  طويلة,  جوارب  القدم,  لبا�س 

اأغطية لل�ساق, مالب�س للمواليد, قم�سان للريا�سة, مالب�س ن�سائية داخلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزن مونوك كالثور تكنولوجي كو, ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دات�سونغ   ,9668 بلدينغ  لند  ري�سور�سز  ت�ساينا  بي,  بلوك   ,29 فلور  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
كاميونيتي, يويهاي �سرتيت, نان�سان, �سينزن, ال�سني518000

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/7/13
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147298
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

عر�س ال�سلع للدعاية والإعالن, عر�س ال�سلع, خدمات وكالت التوظيف, تنظيم املعار�س 
اأو دعائية, تنظيم عرو�س الأزياء لالأغرا�س الرتويجية, خدمات وكالت  لغايات جتارية 
�سبكات  عل  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  ال�سوق,  درا�سات  ت�سويق,  والت�سدير,  ال�سترياد 
والت�سدير,  ال�سترياد  وكالت  خدمات  والإعالن,  الدعاية  وكالت  خدمات  احلا�سوب(, 
الأزياء  عرو�س  دعائية,  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم  التوظيف,  وكالت  خدمات 
لالأغرا�س الرتويجية تنظيم ل�سق الإعالنات, درا�سات ال�سوق, الإعالن والدعاية املبا�سرة 
على �سبكات احلا�سوب, ت�سويق, ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني, توظيف الأفراد, عر�س 
�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة, حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات, 

ت�سميم مواد دعائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزن مونوك كالثور تكنولوجي كو, ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فلور 29, بلوك بي, ت�ساينا ري�سور�سز لند بلدينغ رقم 9668, دات�سونغ 
كاميونيتي, يويهاي �سرتيت, نان�سان, �سينزن, ال�سني518000

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/7/13
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148180
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

بالطعام  التزويد  املوؤقت,  الإيواء  وامل�سروبات,  الأطعمة  توفـري  )خدمات  املقاهي  خدمات 
وال�سراب, املقاهي, مطاعم اخلدمة الذاتية, مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة(, خدمات 

مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم 3 فل�س �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 19913, دبي, ميناء ال�سيد جمريا 1, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/8/30

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149106
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

دعاية واإعالن )خدمات الدعاية والإعالن, اإدارة وتنظيم وتوجيه الأعمال, تفعيل الن�ساط 
اأجهزة بطاريات كهربائية  تتكون من  التي  الكهربائية  البطاريات  اأنظمة  ت�سغيل  املكتبي, 
للتحديث عن  وقابلة  دعم م�سمنة  وبرامج  ثابتة  وبرامج  مت�سلة ل�سلكيا مع برجميات 
ا�ست�سارات  وخدمات  الأعمال  لأغرا�س  لالآخرين  املخزنة  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  بعد 
الأعمال املتعلقة بها, الوكالت فـي جمال املركبات الربية واملركبات, متاجر التجزئة ونقاط 
الأعمال  ا�ست�سارات  واملركبات, خدمات  الربية  املركبات  املنبثقة فـي جمال  واملتاجر  البيع 
وحتديدا تقدمي امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات الأعمال, ال�ست�سارات فـي جمال كفاءة 
الن�سح  خدمات  تقدمي  املتجددة,  والطاقة  ال�سم�سية  بالطاقة  املتعلقة  الطاقة  ا�ستخدام 
املتعلقة بال�سراء واخلدمات ال�ست�سارية للم�ستهلكني ل�سراء املركبات الربية, توفـري خدمة 
معلومات الدليل املبا�سرة )ان-لين( التي حتتوي على معلومات ب�ساأن املركبات وحمطات 

ال�سحن(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   13250 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149528
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإعالن  الدعاية  )خدمات  واإعالن  دعاية 
اأجهزة بطاريات كهربائية  تتكون من  التي  الكهربائية  البطاريات  اأنظمة  ت�سغيل  املكتبي, 
للتحديث عن  وقابلة  دعم م�سمنة  وبرامج  ثابتة  وبرامج  مت�سلة ل�سلكيا مع برجميات 
ا�ست�سارات  وخدمات  الأعمال  لأغرا�س  لالآخرين  املخزنة  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  بعد 
الأعمال املتعلقة بها, الوكالت فـي جمال املركبات الربية واملركبات, متاجر التجزئة ونقاط 
الأعمال  ا�ست�سارات  واملركبات, خدمات  الربية  املركبات  املنبثقة فـي جمال  واملتاجر  البيع 
وحتديدا تقدمي امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات الأعمال, ال�ست�سارات فـي جمال فعالية 
الن�سح  خدمات  تقدمي  املتجددة,  والطاقة  ال�سم�سية  بالطاقة  املتعلقة  الطاقة  ا�ستخدام 
املتعلقة بال�سراء واخلدمات ال�ست�سارية للم�ستهلكني ل�سراء املركبات الربية, توفـري خدمة 
معلومات الدليل املبا�سرة )ان-لين( التي حتتوي على معلومات ب�ساأن املركبات وحمطات 
طبيعة  فـي  الأ�سطول  اإدارة  خدمات  الأ�ساطيل,  جمال  فـي  الوقود  اإدارة  خدمات  ال�سحن, 

تتبع اأ�سطول املركبات لالأغرا�س التجارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   13250 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/25
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149542
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

ا�ستخراج  التجميع,  اأو  الرتكيب  وخدمات  الإ�سالح  خدمات  الإن�ساء,  )خدمات  الإن�ساء 
البطاريات  اأجهزة  وحتديث  وت�سليح  و�سيانة  تركيب  والغاز,  النفط  اأبار  وحفر  املعادن 
املخزنة  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  بها  املتعلقة  وال�ست�سارات  املت�سلة ل�سلكيا  الكهربائية 
لتثبيت متطلبات الكهرباء واأهداف ال�ستخدام وتلبيتها, توفـري خدمات ال�سيانة والت�سليح 
املتعلقة  ال�ست�سارات  خدمات  املركبات,  بت�سليح  املتعلقة  ال�ست�سارات  خدمات  للمركبات, 
للمركبات  الطلب  ح�سب  التف�سيل  خدمات  املركبات,  بطاريات  �سحن  املركبات,  ب�سيانة 
ت�سليح  املركبات,  �سحن  حمطة  خدمات  الطلب,  ح�سب  مف�سلة  مركبات  بناء  وحتديدا 
خدمات  املركبات,  طالء  املركبات,  خدمة  حمطات  املركبات,  تف�سيل  املركبات,  و�سيانة 
حمطة ال�سحن لل�سيارات الكهربائية, خدمات اإدارة الأ�سطول فـي طبيعة �سيانة اأ�سطول 
املركبات, خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حالت الطوارئ وحتديدا ال�ستجابة لنداءات 
امل�ساعدة على الطريق, وتغيري الإطارات املفرغة, و�سحن البطاريات فـي حالت الطوارئ, 
ت�سييد املباين, الإ�سالح, خدمات الرتكيب, ت�سميم وتطوير وت�سنيع ال�سيارات الكهربائية 

املتخ�س�سة, �سيانة وخدمة واإ�سالح ال�سيارات الكهربائية املتخ�س�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   13250 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/25
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149563
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

ال�سراء  بغر�س  التاأجري  خدمات  ال�سفر,  تنظيم  ال�سلع,  وتخزين  تغليف  )النقل,  النقل 
للمركبات ذات املحرك, خدمات م�ساركة ال�سيارات, خدمات م�ساركة ركوب ال�سيارات, نقل 
وتخزين املركبات, تاأجري مركبات, خدمات قيادة املركبات, �سحب املركبات, خدمات تاأجري 
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الطوارئ  حالت  فـي  الطريق  على  امل�ساعدة  خدمات  ال�سيارات,  تاأجري  حجز  ال�سيارات, 
وحتديدا خدمات القطر والرافعة وتو�سيل املفاتيح, تخطيط طريق ال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   13250 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/25
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150010
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )تركيب و�سيانة وت�سليح وحتديث اأجهزة البطاريات الكهربائية 
لتثبيت  املخزنة  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  بها  املتعلقة  وال�ست�سارات  ل�سلكيا  املت�سلة 
والت�سليح  ال�سيانة  خدمات  توفـري  وتلبيتها,  ال�ستخدام  واأهداف  الكهرباء  متطلبات 
املتعلقة  ال�ست�سارات  خدمات  املركبات,  بت�سليح  املتعلقة  ال�ست�سارات  خدمات  للمركبات, 
للمركبات  الطلب  ح�سب  التف�سيل  خدمات  املركبات,  بطاريات  �سحن  املركبات,  ب�سيانة 
ت�سليح  املركبات,  �سحن  حمطة  خدمات  الطلب,  ح�سب  مف�سلة  مركبات  بناء  وحتديدا 
خدمات  املركبات,  طالء  املركبات,  خدمة  حمطات  املركبات,  تف�سيل  املركبات,  و�سيانة 
حمطة ال�سحن لل�سيارات الكهربائية, خدمات اإدارة الأ�سطول فـي طبيعة �سيانة اأ�سطول 
املركبات, خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حالت الطوارئ وحتديدا ال�ستجابة لنداءات 
امل�ساعدة على الطريق, وتغيري الإطارات املفرغة, و�سحن البطاريات فـي حالت الطوارئ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   13250 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150011
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

العقارية  اخلدمات  التمويل,  خدمات  التاأمني,  �سركات  )خدمات  التمويلية  اخلدمات 
وحتديدا التاأجري بغر�س ال�سراء واإدارة امللكية ال�سناعية للغري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   13250 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150013
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

النقل )خدمات التاأجري بغر�س ال�سراء للمركبات ذات املحرك, خدمات م�ساركة ال�سيارات, 
قيادة  تاأجري مركبات, خدمات  املركبات,  وتخزين  نقل  ال�سيارات,  ركوب  م�ساركة  خدمات 
املركبات, �سحب املركبات, خدمات تاأجري ال�سيارات, حجز تاأجري ال�سيارات, خدمات امل�ساعدة 
املفاتيح,  وتو�سيل  والرافعة  القطر  خدمات  وحتديدا  الطوارئ  حالت  فـي  الطريق  على 

تخطيط طريق ال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: , ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   13250 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150661
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

خدمات املقاهي )خدمات املقهى, خدمات الكافترييا تزيني الكعكة, زخرفة الطعام تقدمي 
الطعام وال�سراب, املعلومات وامل�سورة فـيما يتعلق باإعداد وجبات الطعام, خدمات املطاعم, 
الكافترييا,  خدمات  واملطعم,  البار  خدمات  ال�ساي  غرف  اخلفـيفة,  الوجبات  خدمات 
الطهي,  بفنون  يتعلق  فـيما  ا�ست�سارية  خدمات  الغذائي,  للتموين  ال�ست�سارية  اخلدمات 

اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باإعداد الطعام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ووكفكوك بروجيكت�س اإ�س اإل
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

ريب�س 08810  �سانت بريى دى  اإدوارد ماري�ستانى 54, 34,  بوا�سطة  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
بر�سلونة, اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152294
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

احلا�سوب  برجميات  للتنزيل,  القابلة  غري  احلا�سوب  )برجميات  حا�سوب  اأجهزة  تاأجري 
وتخزينها  والفرتا�سية  الرقمية  بالعملة  الإلكرتوين  للتداول  للتنزيل  القابلة  غري 
لقبول  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  برجميات  ونقلها,  وقبولها  وا�ستالمها  واإر�سالها 
غري  احلا�سوب  برجميات  اإلكرتونيا,  والورقية  والفرتا�سية  الرقمية  العمالت  واإر�سال 
والعمالت  والفرتا�سية  الرقمية  بالعمالت  الدفع  معامالت  لإدارة  للتنزيل  القابلة 
الورقية, برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإدارة معامالت الدفع و�سرف العمالت 
امل�سفرة  العمالت  تبادل  خدمات  لتقدمي  ال�سحابية  احلا�سوب  برجميات  الفرتا�سية, 
الفرتا�سية  للعمالت  كمحفظة  ل�ستخدامها  �سحابية  احلا�سوب  برجميات  اإلكرتونيا, 
والعمالت امل�سفرة, برجميات احلا�سوب �سحابية ل�ستخدامها كمحفظة نقالة واإلكرتونية, 
غري  احلا�سوب  برجميات  املدفوعات,  ملعاجلة  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  برجميات 
القابلة للتنزيل للتداول املايل, برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للبور�سات املالية(, 
برجمة احلا�سوب )برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإ�سدار تذاكر الرموز غري 
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القابلة لال�ستبدال )NFT(, برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإن�ساء الرموز غري 
الدفع  ملعاجلة  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  برجميات   ,)NFTs( لال�ستبدال  القابلة 
بدون مل�س, برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ملعاجلة مدفوعات واملعامالت بدون 
مل�س عرب الهاتف مع جتار التجزئة والتجار واملوردين وت�سهيلها والتحقق منها واإثباتها 
املدفوعات  ملعاجلة  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  برجميات  حممول,  جهاز  با�ستخدام 
اخل�سم  وبطاقات  الر�سيد  وبطاقات  الئتمان  بطاقات  عرب  تتم  التي  املالية  واملعامالت 
والبطاقات م�سبقة الدفع واملحافظ املحمولة واملحافظ الإلكرتونية, برجميات احلا�سوب 
وبطاقات  الئتمان  بطاقات  معلومات  وتخزين  واإدارة  للتقاط  للتنزيل  القابلة  غري 
والفـيديو  وال�سوت  املو�سيقى  ملفات  لتنزيل  للم�ستخدمني  ويب  موقع  توفـري  اخل�سم, 
املو�سيقى  ملفات  لتنزيل  للم�ستخدمني  حا�سوبية  برجميات  توفـري  املتعددة,  والو�سائط 
وال�سوت والفـيديو والو�سائط املتعددة, التخزين الإلكرتوين ال�سوت والفـيديو الرقمية 
فـي  ا�ست�سارات  حا�سوب,  برامج  حتديث  حا�سوبية,  برامج  ت�سميم  املتعددة(,  والو�سائط 
اأجهزة احلا�سوب, تاأجري برامج حا�سوب, �سيانة برامج حا�سوب,  جمال ت�سميم وتطوير 
البيانات  حتويل  احلا�سوب,  برامج  ن�سخ  حا�سوب,  اأنظمة  ت�سميم  حا�سوب,  اأنظمة  حتليل 
اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة الإنرتنت لالآخرين,  اإلى الكرتونية,  من و�سائط مادية 
تفعيل مواقع الإنرتنت, حتميل برامج حا�سوبية, حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف 
ال�سبكة, خدمات  تاأجري خادمات  فـي الربجميات احلا�سوبية,  ا�ست�سارات  املادي,  التحويل 
فـي  ال�ست�سارة   ,SaaS كخدمات  الربجميات  الإنرتنت,  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية 
تكنولوجيا املعلومات, تخزين اإلكرتوين للبيانات, خدمات ال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا 
اأمن  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات  املعلوماتي,  الأمن  جمال  فـي  ال�ست�سارات  احلا�سوب, 
عن  الهوية  �سرقة  عن  للك�سف  ال�سخ�سية  الهوية  ملعلومات  اإلكرتونية  مراقبة  البيانات, 
طريق الإنرتنت, مراقبة اإلكرتونية لن�ساط ا�ستخدام بطاقة الئتمان للك�سف عن الغ�س 

.PaaS عن طريق الإنرتنت, من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نتيجوا وباربودا

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: لور فاكتوري رود, �س.ب:990, �سانت جونز, انتيغوا وبربودا, نتيجوا 
وباربودا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/1/31
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152295
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

تاأجري معدات الت�سوير ال�سينمائي, خدمات امل�سيف, خدمات الت�سلية )خدمات ترفـيهية, 
خدمات الألعاب املبا�سرة )ان-لين(, خدمات األعاب الفـيديو املبا�سرة )ان-لين(, خدمات 
والو�سائط  والفـيديو  وال�سوت  املو�سيقى  توفـري  )ان-لين(,  املبا�سرة  الكمبيوتر  األعاب 
اإلكرتوين فـي جمال املو�سيقى  املبا�سرة )ان-لين(, توفـري املعلومات عرب موقع  املتعددة 
والريا�سية  واملو�سيقية  الرتفـيهية  الفعاليات  تذاكر  حجز  وتاأكيد  حجز  والرتفـيه, 
واملو�سيقية  الرتفـيهية  للفعاليات  التذاكر  بيع  وكالة  خدمات  والثقافـية,  والتعليمية 
الرتفـيه,  اأو  للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  والثقافـية(,  والتعليمية  والريا�سية 
تاأجري م�ساهد العر�س, و�سائل ال�ستجمام توفـري, ن�سر الن�سو�س خالف ن�سو�س الدعاية 
, بخالف  الأفالم  اإنتاج  ال�سينمائية,  الأفالم  تاأجري  ال�سوت,  تاأجري م�سجالت  والإعالن, 
امل�سرحية,  العرو�س  اإنتاج  امل�سرحي,  الإنتاج  املنوعات,  عرو�س  تقدمي  الإعالنية,  الأفالم 
تنظيم واإدارة ندوات, تنظيم واإدارة املوؤمترات, معلومات عن الرتبية والتعليم, معلومات 
اأو تعليمية, عر�س متثيليات حية, عرو�س  لغايات ثقافـية  املعار�س  الرتفـيه, تنظيم  عن 
مرافق  تاأجري  ال�ستجمام,  عن  معلومات  الت�سجيل,  �ستديوهات  خدمات  �سينمائية, 
ال�ستادات, تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية, تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب, تنظيم 
تاأجري  ال�سوت,  وا�ستقبال  اإر�سال  معدات  تاأجري  احلفالت,  متعهدي  خدمات  العرو�س 
�سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  الألعاب  خدمات  الفـيديو,  اأ�سرطة  اإعداد  الفـيديو,  كامريات 
حا�سوب, خدمات التاأليف املو�سيقي, نوادي ليلية, توفـري املطبوعات اللكرتونية الفورية 
وكالت  خدمات  بامليكروفـيلم,  الت�سوير  الفـيديو,  اأ�سرطة  ت�سجيل  للتنزيل,  القابلة  غري 
التذاكر ترفـيه, كتابة الن�سو�س, تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية, اإنتاج املو�سيقى, تاأجري 
الفـيديوهات  للتنزيل, توفـري  ال�سبكية, غري متاحة  املو�سيقى غري  اللعب, توفـري  معدات 
غري ال�سبكية, غري متاحة للتنزيل, توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات 
بث الفـيديو بح�سب الطلب, توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل 
خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب, تاأجري عمل فني, تنظيم اأحداث كوزبالي الرتفـيه, 

اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�س الفنية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نتيجوا وباربودا

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: لور فاكتوري رود, �س.ب:990, �سانت 
جونز, انتيغوا وبربودا, نتيجوا وباربودا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/1
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152296
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

البور�سة  امل�سفرة,  العمالت  تداول  امل�سفرة, خدمات  العمالت  ال�سم�سرة )خدمات �سرف 
املالية, خدمات بور�سة العقود الآجلة, توفـري بور�سة مالية لتداول العمالت الفرتا�سية, 
تداول العمالت فـي الوقت احلقيقي مبا�سرة )ان-لين(, توفـري من�سة تداول اإلكرتونية, 
توفـري من�سة تداول اإلكرتونية ل�سراء وبيع العمالت الرقمية مقابل عملة ورقية اأو عملة 
رقمية اأخرى, توفـري املعلومات املالية, توفـري املعلومات املالية حول اأ�سعار ال�سرف, اإدارة 
املالية,  اخلدمات  الرقمية,  الأ�سول  وحمافظ  الرقمية  لالأ�سول  املالية  الإدارة  مالية, 
املالية, خدمات  املقا�سة  املايل, خدمات غرفة  التداول  املالية, خدمات  املعامالت  خدمات 
الئتمان,  ببطاقات  الدفع  معاجلة  خدمات  الإلكرتوين,  الدفع  خدمات  الدفع,  معاجلة 
اخل�سم,  ببطاقات  الدفع  معاجلة  خدمات  الئتمان,  ببطاقات  الدفع  معاجلة  خدمات 
البحث  خدمات  الو�ساطة,  خدمات  م�سبقا,  املدفوعة  بالبطاقات  الدفع  معاجلة  خدمات 
املايل, خدمات الو�ساية املالية(, �سريفة, ال�سرافة, املقا�سة املالية, القرو�س املالية متويل, 
اخلدمات التمويلية, الإدارة املالية, التحليل املايل, ا�ست�سارات مالية, معاجلة عمليات الدفع 
ببطاقات الئتمان, معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم, حتويل الأموال الكرتونيا, 
املعلومات املالية, اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة, اأ�سعار البور�سة, اإ�سدار بطاقات الئتمان, 
الكفالت املالية, �سريفة �سبكية, اإقرا�س �سد الأوراق املالية, خدمات �سم�سرة الأوراق املالية, 
خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن الديون, توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت, اإدارة 

.stocks and bonds brokerage ,مالية ملدفوعات ال�سداد للغري, ا�ستثمار اأموال
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نتيجوا وباربودا

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: لور فاكتوري رود, �س.ب:990, �سانت جونز,
 انتيغوا وبربودا, نتيجوا وباربودا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/1
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152297
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, 
املبا�سرة على �سبكات  تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية, الإعالن والدعاية 
احلا�سوب, البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين, خدمات املقارنة بني الأ�سعار, 
عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة, املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء, 
اإدارة الأعمال  خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال, كتابة ن�سو�س الدعاية والإعالن, 
لالأ�سخا�س الريا�سيني, ت�سويق, خدمات الت�سويق عرب الهاتف, توفـري معلومات الت�سال 
توفـري  احلا�سوبية,  البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  والأعمال,  للتجارة 
ال�ست�سارة  امل�ستهلكني,  ولء  اإدارة  برامج  الإنرتنت,  مواقع  طريق  عن  الأعمال  معلومات 
خالل  من  واخلدمات  لل�سلع  الرتويج  الدعاية,  جمال  فـي  الت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن 
رعاية الأحداث الريا�سية, خدمات ال�ستخبارات ال�سوقية, التدقيق املايل, خدمات التجزئة 
للمو�سيقى  الإنرتنت  على  التجزئة  خدمات  الرقمية,  املو�سيقى  لتحميل  الإنرتنت  على 
فـي  الت�سويق  الطلق,  الهواء  فـي  الإعالن  للتحميل,  القابلة  اأو  م�سبقا  امل�سجلة  والأفالم 
اإطار ن�سر الربجميات, امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال )توفـري �سوق مبا�سر )ان-لين(, توفـري 
مبا�سر  �سوق  توفـري   ,)NFTs( لال�ستبدال  القابلة  غري  للرموز  )ان-لين(  مبا�سر  �سوق 
القابلة  غري  الرموز  بوا�سطة  املوثقة  الرقمية  لل�سلع  والبائعني  للم�سرتين  )ان-لين( 
بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات  بالتجزئة,  البيع  متاجر  خدمات   ,)NFTs( لال�ستبدال 
مبا�سر )ان-لين(, خدمات متاجر البيع بالتجزئة مبا�سر )ان-لين( للرموز غري القابلة 
الأعمال,  تطوير  لالآخرين, خدمات  الفعاليات  تذاكر  اإ�سدار  اإدارة   ,)NFTs( لال�ستبدال 
اإقامة  خدمات  الأعمال,  اإدارة  خدمات  الأعمال,  تنظيم  خدمات  الأعمال,  اإدارة  خدمات 
الدعاية  مواد  ن�سر  التكلفة,  اأ�سعار  حتليل  والت�سويق(,  الدعاية  خدمات  الأعمال,  �سبكات 
اإدارة الأعمال,  اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية, ا�ست�سارات  اإدارة  والإعالن, تدقيق احل�سابات, 
عر�س ال�سلع, الإعالن بالربيد املبا�سر, حتديث مواد الدعاية والإعالن, درا�سات ال�سوق, 
ا�ست�سارات  الدعاية والإعالن,  تاأجري مواد  الأعمال,  الأعمال, تق�سي احلقائق فـي  تقييم 
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تنظيم الأعمال, ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن, دعاية واإعالن, الإعالن بالراديو, اأبحاث 
الأعمال, خدمات  اإدارة  فـي  امل�سورة  والإعالن, خدمات  الدعاية  وكالت  الأعمال, خدمات 
اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات, اأبحاث الت�سويق, اإدارة امللفات املربجمة, 
ا�ست�سارات الأعمال املهنية, التنبوؤات القت�سادية, تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية, 

املعلومات والأخبار عن الأعمال, تاأجري امل�ساحات الإعالنية, ترويج املبيعات لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نتيجوا وباربودا

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: لور فاكتوري رود, �س.ب:990, �سانت جونز, 
انتيغوا وبربودا, نتيجوا وباربودا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/1
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152298
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

طويلة,  جوارب  القدم(,  لبا�س  الراأ�س,  اأغطية  م�ستلزمات,  ثياب,  )مالب�س,  القدم  لبا�س 
جوارب  للراأ�س,  اأغطية  قبعات  �سروالية,  اأردية  م�سطحة,  م�ستديرة  قبعات  برييهات 
اأطراف لبا�س القدم, ياقات مالب�س,  اأحذية ن�سفـية,  اأحذية ذات �ساق طويلة,  وكولونات, 
ياقات للتدفئة, قمي�سولت �سرتات ن�سوية ق�سرية, بران�س مالب�س, اأحزمة مالب�س, �سالت, 
مباذل, �سرتات, جوارب ق�سرية, فرعات الأحذية, قم�سان, �سدر القمي�س, قم�سان ق�سرية - 
اأثواب �سيقة, قم�سان م�سرولة مالب�س, م�سدات  قبعات, فرو مالب�س,  الأكمام, مالب�س, 
للن�ساء, بذلت, مالب�س جاهزة, اأغطية لالأذنني مالب�س, ربطات عنق, فرعات لبا�س القدم, 
بنطلونات, مالب�س خارجية, قفافـيز مالب�س, بطانات جاهزة اأجزاء من مالب�س, اأو�سحة, 
تريكو األب�سة, معاطف, طماقات اأغطية لل�ساق, اأثواب من ال�سوف مالب�س, تنانري, اأغطية 
لتدفئة اليدين مالب�س, اأخفاف, ف�ساتني, اأحذية خ�سبية, �سنادل, معاطف خارجية, �سيور 
لالأحذية, جاكيتات مالب�س, اأحذية, كعوب لالأحذية اأو اجلوارب, بنطال �سيق ال�سراويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نتيجوا وباربودا

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: لور فاكتوري رود, �س.ب:990, �سانت جونز, 
انتيغوا وبربودا, نتيجوا وباربودا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/1
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152299
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

برجميات  املحمول,  الهاتف  وتطبيقات  احلا�سوب  )برجميات  حا�سوب  ذاكرات  اأجهزة 
واإر�سالها  وتخزينها  والفرتا�سية  الرقمية  بالعملة  الإلكرتوين  للتداول  احلا�سوب 
الرقمية  العمالت  واإر�سال  لقبول  احلا�سوب  برجميات  ونقلها,  وقبولها  وا�ستالمها 
والفرتا�سية والورقية اإلكرتونيا, برجميات احلا�سوب لإدارة معامالت الدفع بالعمالت 
الدفع  معامالت  لإدارة  احلا�سوب  برجميات  الورقية,  والعمالت  والفرتا�سية  الرقمية 
العمالت  تبادل  خدمات  لتقدمي  احلا�سوب  برجميات  الفرتا�سية,  العمالت  و�سرف 
الرقمية الإلكرتونية, برجميات احلا�سوب ل�ستخدامها كمحفظة للعمالت الفرتا�سية 
واإلكرتونية,  نقالة  كمحفظة  ل�ستخدامها  احلا�سوب  برجميات  امل�سفرة,  والعمالت 
مل�س,  بدون  الدفع  ملعاجلة  احلا�سوب  برجميات  املدفوعات,  ملعاجلة  احلا�سوب  برجميات 
برجميات احلا�سوب ملعاجلة مدفوعات واملعامالت بدون مل�س عرب الهاتف مع جتار التجزئة 
اأجهزة  حممول(,  جهاز  با�ستخدام  واإثباتها  منها  والتحقق  وت�سهيلها  واملوردين  والتجار 
حا�سوب )برجميات احلا�سوب ملعاجلة املدفوعات واملعامالت املالية التي تتم عرب بطاقات 
الئتمان وبطاقات الر�سيد وبطاقات اخل�سم والبطاقات م�سبقة الدفع واملحافظ املحمولة 
بطاقات  معلومات  وتخزين  واإدارة  للتقاط  احلا�سوب  برجميات  الإلكرتونية,  واملحافظ 
احلا�سوب  برجميات  املايل,  للتداول  احلا�سوب  برجميات  اخل�سم,  وبطاقات  الئتمان 
لال�ستبدال  القابلة  غري  الرموز  تذاكر  لإ�سدار  احلا�سوب  برجميات  املالية,  للبور�سات 
)NFT(, برجميات احلا�سوب لإن�ساء الرموز غري القابلة لال�ستبدال )NFTs(, برجميات 
األعاب الفـيديو, بطاقات الر�سيد, بطاقات الئتمان, بطاقات  األعاب احلا�سوب, برجميات 
والو�سائط  والفـيديو  وال�سوت  املو�سيقى  ملفات  امل�سفرة,  العمالت  حمافظ  اخل�سم, 
املتعددة, ملفات املو�سيقى وال�سوت والفـيديو والو�سائط املتعددة غري القابلة لال�ستبدال 
)NFT(, ملفات املو�سيقى وال�سوت والفـيديو والو�سائط املتعددة املوثقة بوا�سطة رموز غري 
قابلة لال�ستبدال )NFTs((, برامج حا�سوب م�سجلة, مر�سالت لالت�سال عن بعد, اأقرا�س 
مغناطي�سية, لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب, �سبه مو�سالت, اأقرا�س مدجمة �سمعية - 
ب�سرية, اأقرا�س مدجمة لذاكرة القراءة فقط, برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب, اأجهزة 
و�سائط  م�سفرة,  مغناطي�سية  بطاقات  م�سجلة,  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب,  ملحقة 
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لأجهزة  مغناطي�سية  اأ�سرطة  وحدات  مغناطي�سية,  م�سفرات  مغناطي�سية,  بيانات  تخزين 
اأجزاء حا�سوب, برامج مراقبة برامج حا�سوب, و�سائط تخزين  احلا�سوب, �سا�سات عر�س 
بيانات ب�سرية, اأقرا�س ب�سرية, وحدات معاجلة مركزية معاجلات, قارئات معدات معاجلة 
بيانات, اأجهزة ت�سغيل الأقرا�س املدجمة, م�سغالت الأقرا�س لأجهزة احلا�سوب, من�سورات 
الكرتونية قابلة للتفريغ, برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل, برامج األعاب حا�سوب, 
لفتات  احلا�سوب,  عتاد  لوحية,  حوا�سيب  للتنزيل,  قابلة  احلا�سوب,  برجميات  تطبيقات 
التوقف  �سا�سة  برامج  للتحميل,  القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب  لربامج  من�سات  رقمية, 

للحا�سوب, م�سجلة اأو قابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نتيجوا وباربودا

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: لور فاكتوري رود, �س.ب:990, �سانت جونز,
 انتيغوا وبربودا, نتيجوا وباربودا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/1
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152394
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

حليب, حلوم خال�سات حلوم, منتجات احلليب, بي�س,خ�ساف, مربيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س للتوزيع
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمل رقم 97, ملك عبد الواحد اأحمد را�سد
 بن �سبيب, بر دبي, ال�سوق الكبري, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/5
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152395
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

اجلراحية  )الأدوات  جراحية  ومعدات  اأجهزة  ا�سطناعية,  اأ�سنان  جتبريية,  مفا�سل 
والطبية وطب الأ�سنان والطب البيطري واأجهزة واأدوات والأطراف ال�سطناعية والعيون 
والأ�سنان ومواد العظام ومواد اخلياطة(, اأجهزة طب الأ�سنان, اأجهزة واأدوات طبية, اأطراف 

ا�سطناعية, مواد للخياطة اجلراحية, اأجهزة ومعدات بيطرية, عيون ا�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س للتوزيع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي,  بر  �سبيب,  بن  را�سد  اأحمد  الواحد  عبد  ملك   ,97 رقم  حمل  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ال�سوق الكبري, دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/5

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152396
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب )خدمات توفـري الطعام وال�سراب والإقامة املوؤقتة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:, ايه دبليو ا�س للتوزيع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي,  بر  �سبيب,  بن  را�سد  اأحمد  الواحد  عبد  ملك   ,97 رقم  حمل  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ال�سوق الكبري, دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/5

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152397

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

كاكاو, قهوة م�ستح�سرات احلبوب, �ساي, توابل, حلويات, بهارات, دقيق للطعام, خل, خمرية, 

خبز, ع�سل نحل, خردل, معجنات, اأرز, �ساغو, تابيوكا, بن ا�سطناعي, م�سحوق خبازة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 911201, ايه دبليو ا�س للتوزيع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمل رقم 97, ملك عبد الواحد اأحمد را�سد

 بن �سبيب, بر دبي, ال�سوق الكبري, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/5

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152398

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

دعاية واإعالن )دعاية, اإدارة اأعمال, وظائف املكاتب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س للتوزيع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي,  بر  �سبيب,  بن  را�سد  اأحمد  الواحد  عبد  ملك   ,97 رقم  حمل  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ال�سوق الكبري, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/5

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152399
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

اأغذية  الطبية  لالأغرا�س  �سحية  م�ستح�سرات  والبيطرية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
ومواد غذائية خم�س�سة لال�ستخدام الطبي اأو البيطري اأغذية لالأطفال الل�سقات ومواد 
احل�سرات  لتدمري  ال�ستعدادات  املطهرات  الأ�سنان  �سمع  الأ�سنان  لوقف  مادة  ال�سمادات 

مبيدات الفطريات ومبيدات الع�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س للتوزيع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي,  بر  �سبيب,  بن  را�سد  اأحمد  الواحد  عبد  ملك   ,97 رقم  حمل  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ال�سوق الكبري, دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/5

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152988
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

ميكروفونات,  البيانات,  معاجلة  اأجهزة  وب�سرية,  �سمعية  م�ستقبالت  مطبوعة,  دارات 
بطاريات, كهربائية, اأجهزة حا�سوب, اأجهزة عر�س, لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب )فاأر 
لأجهزة الكمبيوتر, �سا�سات عر�س لأجهزة الكمبيوتر, هيكل لأجهزة الكمبيوتر, مزودات 
بطاقات  الكمبيوتر,  لأجهزة  الأم  اللوحة  كهربائية,  و�سالت  الكمبيوتر,  لأجهزة  طاقة 
املرئية, �سماعات لأجهزة الكمبيوتر, �سماعات �سوت, حمولت كهربائية, هواتف  الر�سوم 
الرئي�سية  امل�سادر  مواد  واملفكرات,  ال�سخ�سية  الكمبيوتر  اأجهزة  حلمل  حقائب  املحمول, 
اأقرا�س �سلبة, ذاكرة و�سول ع�سوائي ديناميكية, خودام / كمبيوترات  الكهربائي,  للتيار 
لأغرا�س  م�سجلة  الكمبيوتر  األعاب  برجميات  املركزي,  التحكم  وحدة  مربدات  مركزية, 
ممار�سة الألعاب الرتفـيهية, برجميات األعاب الكمبيوتر(, دارات متكاملة, اأبواق للمكربات 
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لأجهزة  بينية  اأجهزة  م�سجلة,  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب,  ملحقة  اأجهزة  ال�سوتية, 
حوا�سيب  الراأ�س,  �سماعات  الفاأرة,  لبادات  �سغري,  حا�سوب  �سكل  فـي  مفكرة  احلا�سوب, 

حممولة, نظارات ثالثية الأبعاد, نظارات ذكية, �سماعات الواقع الفرتا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيجا-بايت تيكنولوجي كو.ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايوانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رقم 6, باو ت�سياجن رد, ه�سني - 

تني دي�ست, نيو تايبيه �سيتي 231, تايوان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/24

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152989
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

عطرية,  زيوت  اأ�سنان,  منظفات  جتميل,  م�ستح�سرات  لل�سعر,  لو�سن,  غ�سول  �سابون, 
الأخرى  واملواد  التبيي�س  )م�ستح�سرات  املالب�س,  لغ�سيل  الأقم�سة  ق�سر  م�ستح�سرات 
ال�سابون,  والك�سط,  واجللي  والتلميع  التنظيف  م�ستح�سرات  الغ�سيل,  فـي  امل�ستخدمة 
معاجني(,  ال�سعر,  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  الأ�سا�سية  والزيوت  العطور 

�سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ري�سري )�س . ذ. م. م(

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 32739, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/24

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153210
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

�سناعة امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لال�ستخدام الب�سري, �سناعة املواد الدوائية امل�ستخدمة 
البحث  ال�سيدلنية,  لل�سلع  باجلملة  البيع  الأدوية,  فـي  البيع  وكالء  الأدوية,  �سنع  فـي 

والتطوير فـي العلوم الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية
وامل�ستلزمات الطبية �سبيماكو الدوائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:20001, الريا�س 11455, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 239 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153212
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

�سناعة امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لال�ستخدام الب�سري, �سناعة املواد الدوائية امل�ستخدمة 
البحث  ال�سيدلنية,  لل�سلع  باجلملة  البيع  الأدوية,  فـي  البيع  وكالء  الأدوية,  �سنع  فـي 

والتطوير فـي العلوم الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية
وامل�ستلزمات الطبية �سبيماكو الدوائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:20001, الريا�س 11455, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 239 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153213
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

�سناعة امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لال�ستخدام الب�سري, �سناعة املواد الدوائية امل�ستخدمة 
البحث  ال�سيدلنية,  لل�سلع  باجلملة  البيع  الأدوية,  فـي  البيع  وكالء  الأدوية,  �سنع  فـي 

والتطوير فـي العلوم الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية 
وامل�ستلزمات الطبية �سبيماكو الدوائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:20001, الريا�س 11455, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 239 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153214
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

�سناعة امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لال�ستخدام الب�سري, �سناعة املواد الدوائية امل�ستخدمة 
البحث  ال�سيدلنية,  لل�سلع  باجلملة  البيع  الأدوية,  فـي  البيع  وكالء  الأدوية,  �سنع  فـي 

والتطوير فـي العلوم الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية �سبيماكو 
الدوائية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:20001, الريا�س 11455, اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة 
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 239 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153215
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

باإجراءات  املتعلقة  والبحثية  والتكنولوجية  العلمية  )اخلدمات  الكيميائية  الأبحاث 
اإجراءات وعمليات ال�سحة  وعمليات ال�سحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, تطوير 
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, خدمات التحليل والبحث ال�سناعي, خدمات هند�سية, 
اآبار  اختبار  والتعدين,  والغاز  النفط  ل�سناعات  وال�ستك�ساف  والتنقيب  البحث  خدمات 
العلمية  امل�ساعدة  والتعدين,  والغاز  النفط  روا�سب  وتقييم  والدرا�سات  التكليف  النفط, 
والتكنولوجية والتقنية )الهند�سية( فـي جمال الطاقات, ت�سميم وتطوير �سبكات توزيع 
الطاقة (, فح�س اآبار البرتول )اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ساآت فـي جمال 
وتوزيع  باإنتاج  املتعلقة  التقنية  امل�ساريع  ودرا�سات  الفنية  ال�ست�سارات  والتكرير,  الطاقة 
واملنتجات  والغاز  والبرتول  الطاقة  جمال  فـي  والتطوير  والبحث  الدرا�سة  الطاقات, 
امل�ستدامة,  والتنمية  النفايات  ومعاجلة  البيئة  حماية  جمال  فـي  البحث  الكيماوية, 
خدمات التحليل والت�سخي�س والختبار فـي جمال الطاقات, خدمات املختربات والتحليل 
واخلربة  التدقيق  خدمات  الكيماوية,  واملنتجات  والغاز  للبرتول  والختبار  والت�سخي�س 
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة, مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة, خدمات امل�ساعدة 
الفنية مع الت�سديق واملوافقة, الفح�س الفني والتقييم )اخلدمات الهند�سية( للمن�ساآت 
بعد  عن  العداد  قراءة  للمركبات,  الفني  الفح�س  الطاقة,  اأنواع  كافة  مب�ساعدة  العاملة 
التطبيق(,  خدمة  مزود  توريد  احلا�سوب,  اأنظمة  وحتليل  ت�سميم  الطاقة,  ل�ستهالك 

التنقيب عن البرتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153216
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

تكرير  خدمات  امل�سفاة,  خدمات  املواد,  معاجلة  املواد,  )معاجلة  التكرير  خدمات 
اأ�سكال  كافة  اإنتاج  والغاز,  النفط  معاجلة  امل�سافـي,  منتجات  معاجلة  البرتوكيماويات, 
الطاقات, حتويل ومعاجلة جميع املواد لإنتاج الطاقات, خدمات معاجلة العنا�سر الطبيعية 
النفايات واملواد الع�سوية واإعادة  اإلى طاقة, معاجلة  )ال�سم�س واملياه والرياح( وحتويلها 
تدويرها والتخل�س منها, التكرير, خدمات تنقية واإزالة التلوث من الهواء واملاء والرتبة, 
والأجهزة  واملعدات  ال�سناعية  واملواقع  للمن�ساآت  ال�سحي  وال�سرف  التلوث  اإزالة  خدمات 
فـي جمال اإنتاج الطاقة, املعلومات التقنية وامل�سورة لالآخرين فـي ما يتعلق باإنتاج الطاقة, 
تاأجري اأجهزة ومن�ساآت لتوليد الطاقة بكافة اأ�سكالها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها, تاأجري 
الت�سحيم  بها, خلط مواد  املتعلقة  املعلومات  الكيميائية وتوفـري  املعاجلة  اأجهزة ومن�ساآت 

لأطراف ثالثة(, الفلكنة معاجلة املواد, اإعادة التدوير لالأف�سل اإعادة تدوير النفايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153217
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, تاأجري احلفارات, حفر الآبار )ت�سغيل حقول النفط والغاز, بناء 
هياكل لإنتاج وتخزين ونقل النفط اخلام والغاز, حفر الآبار, ا�ستخراج النفط, بناء خطوط 
التزود  اإعادة  خدمات  الطبيعية,  املوارد  ا�ستخراج  خدمات  النفط,  �سخ  النفط,  اأنابيب 
بالوقود والتزود بالوقود, حمطات خدمة املركبات, �سيانة وغ�سيل واإ�سالح املركبات وقطع 
غيارها, خدمات تغيري زيت ال�سيارة, امل�ساعدة فـي حالة تعطل ال�سيارة )اإ�سالح(, الت�سحيم 
والتزييت و�سبط املحرك, نفخ واإ�سالح وتركيب الإطارات, خدمات اإن�ساء و�سيانة الطرق, 
التكليف وال�سيانة وا�ستك�ساف الأخطاء واإ�سالحها واإ�سالح الأجهزة وتركيب معدات اإنتاج 
وتوزيع وتخزين الطاقات, بناء و�سيانة م�سافـي ومن�ساآت اإنتاج وتوزيع وتخزين البرتول 
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و�سيانة  وتركيب  اإن�ساء  احلفر,  ومعدات  احلفارات  تاأجري  الكيماوية,  واملنتجات  والغاز 
�سحن  اإعادة  البطاريات,  �سحن  اإعادة  والغاز,  النفط  اأنابيب  وخطوط  الأنابيب  خطوط 
�سحن  واإعادة  بالطاقة  الإمداد  من�ساآت  و�سيانة  واإ�سالح  تركيب  الكهربائية,  ال�سيارات 
الت�سغيل  اأنظمة  و�سيانة  وبرجمة  تركيب  الهاتف,  معدات  تركيب  واملركبات,  البطاريات 

الآيل للمنزل فـي جمال الطاقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153218
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

الوقود  الوقود,  اأ�سكالها,  بجميع  الكهربائية  الطاقة  املكرر(,  اأو  )اخلام  )البرتول  وقود 
البرتولية  والغازات  الطبيعي  الغاز  الوقود,  زيت  احليوية,  واملكربنات  املكربنات  احليوي, 
بجميع اأ�سكالها, زيوت ت�سحيم وزيوت و�سحوم �سناعية, زيوت اأ�سا�سية, امل�سافات البرتولية 
الت�سحيم  ومواد  الكربونية  للمواد  الكيميائية  غري  امل�سافات  ال�سناعة,  فـي  امل�ستخدمة 
للمبيدات  الكيميائية  غري  امل�سافات  الأخرى,  البرتولية  واملنتجات  والبيتومني  والوقود 
�سناعي,  �سحم  البرتولية(,  املذيبات  الفطريات,  ومبيدات  الأع�ساب  ومبيدات  احل�سرية 

برتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153219
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

والب�ستنة  والزراعة  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  )املواد  �سناعية  لغايات  لوا�سق 
والغابات وتربية الأحياء املائية, ال�سماد والأ�سمدة, البال�ستيك غري املعالج بجميع اأ�سكاله, 
واملواد  البوليمرات  وم�ستقاتها,  البرتوكيماويات  ال�سناعة,  فـي  لال�ستخدام  مواد ل�سقة 
املعاجلة,  غري  وال�سطناعية  ال�سطناعية  الراتنجات  للبوليمرات,  الكيميائية  امل�سافة 
�سوديوم,  الليثيوم,  كيميائية,  مذيبات  احلفر,  لطني  الكيميائية  وامل�سافات  احلفر  طني 
الهيدروكربونات, هيدروجني, الهيدروكربونات وم�ستقات الغاز الطبيعي, امليثان, منظفات 
الت�سنيع,  عمليات  فـي  ل�ستخدامها  ال�سحوم  اإزالة  م�ستح�سرات  ال�سناعي,  لال�ستخدام 
حم�سرات التكثيف الكيميائي(, هيدروجني, �سوديوم, اإ�سافات كيميائية اإلى طني احلفر 
املنتجات  جميع  اإزالة  اأو  لمت�سا�س  كيماوية  منتجات  البرتولية,  املنتجات  )م�ستتات 
البرتول,  امل�ستخدمة فـي تكرير  الكيميائية  املواد  ال�سوائل وعوامل الإطالق,  البرتولية, 
منتجات كيماوية ملعاجلة وتنقية واإزالة التلوث من الغازات, اليوريا, املنتجات امل�ستقة من 
اليوريا والأمونيا منتجات كيماوية, منتجات ملعاجلة املياه, اإ�سافات كيميائية لال�ستخدام 
والبيتومني  والوقود  الت�سحيم  ومواد  للمكربنات  الكيميائية  امل�سافات  ال�سناعة,  فـي 
واملنتجات البرتولية الأخرى, امل�سافات الكيميائية للمبيدات احل�سرية ومبيدات الأع�ساب 
ال�سوائل  املربدات,  ال�سقيع,  واإزالة  التجميد  مكافحة  منتجات  الفطريات,  ومبيدات 

الهيدروليكية و�سوائل ناقل احلركة, �سوائل الفرامل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 

رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153220
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

باإجراءات  املتعلقة  والبحثية  والتكنولوجية  العلمية  )اخلدمات  الكيميائية  الأبحاث 
اإجراءات وعمليات ال�سحة  وعمليات ال�سحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, تطوير 
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, خدمات التحليل والبحث ال�سناعي, خدمات هند�سية, 
اآبار  اختبار  والتعدين,  والغاز  النفط  ل�سناعات  وال�ستك�ساف  والتنقيب  البحث  خدمات 
العلمية  امل�ساعدة  والتعدين,  والغاز  النفط  روا�سب  وتقييم  والدرا�سات  التكليف  النفط, 
والتكنولوجية والتقنية )الهند�سية( فـي جمال الطاقات, ت�سميم وتطوير �سبكات توزيع 
الطاقة (, فح�س اآبار البرتول )اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ساآت فـي جمال 
وتوزيع  باإنتاج  املتعلقة  التقنية  امل�ساريع  ودرا�سات  الفنية  ال�ست�سارات  والتكرير,  الطاقة 
واملنتجات  والغاز  والبرتول  الطاقة  جمال  فـي  والتطوير  والبحث  الدرا�سة  الطاقات, 
امل�ستدامة,  والتنمية  النفايات  ومعاجلة  البيئة  حماية  جمال  فـي  البحث  الكيماوية, 
خدمات التحليل والت�سخي�س والختبار فـي جمال الطاقات, خدمات املختربات والتحليل 
واخلربة  التدقيق  خدمات  الكيماوية,  واملنتجات  والغاز  للبرتول  والختبار  والت�سخي�س 
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة, مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة, خدمات امل�ساعدة 
الفنية مع الت�سديق واملوافقة, الفح�س الفني والتقييم )اخلدمات الهند�سية( للمن�ساآت 
بعد  عن  العداد  قراءة  للمركبات,  الفني  الفح�س  الطاقة,  اأنواع  كافة  مب�ساعدة  العاملة 
التطبيق(,  خدمة  مزود  توريد  احلا�سوب,  اأنظمة  وحتليل  ت�سميم  الطاقة,  ل�ستهالك 

التنقيب عن البرتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153221
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

تكرير  خدمات  امل�سفاة,  خدمات  املواد,  معاجلة  املواد,  )معاجلة  التكرير  خدمات 
اأ�سكال  كافة  اإنتاج  والغاز,  النفط  معاجلة  امل�سافـي,  منتجات  معاجلة  البرتوكيماويات, 
الطاقات, حتويل ومعاجلة جميع املواد لإنتاج الطاقات, خدمات معاجلة العنا�سر الطبيعية 
النفايات واملواد الع�سوية واإعادة  اإلى طاقة, معاجلة  )ال�سم�س واملياه والرياح( وحتويلها 
تدويرها والتخل�س منها, التكرير, خدمات تنقية واإزالة التلوث من الهواء واملاء والرتبة, 
والأجهزة  واملعدات  ال�سناعية  واملواقع  للمن�ساآت  ال�سحي  وال�سرف  التلوث  اإزالة  خدمات 
فـي جمال اإنتاج الطاقة, املعلومات التقنية وامل�سورة لالآخرين فـي ما يتعلق باإنتاج الطاقة, 
تاأجري اأجهزة ومن�ساآت لتوليد الطاقة بكافة اأ�سكالها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها, تاأجري 
الت�سحيم  بها, خلط مواد  املتعلقة  املعلومات  الكيميائية وتوفـري  املعاجلة  اأجهزة ومن�ساآت 

لأطراف ثالثة(, الفلكنة معاجلة املواد, اإعادة التدوير لالأف�سل اإعادة تدوير النفايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153222
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, تاأجري احلفارات, حفر الآبار )ت�سغيل حقول النفط والغاز, بناء 
هياكل لإنتاج وتخزين ونقل النفط اخلام والغاز, حفر الآبار, ا�ستخراج النفط, بناء خطوط 
التزود  اإعادة  خدمات  الطبيعية,  املوارد  ا�ستخراج  خدمات  النفط,  �سخ  النفط,  اأنابيب 
بالوقود والتزود بالوقود, حمطات خدمة املركبات, �سيانة وغ�سيل واإ�سالح املركبات وقطع 
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غيارها, خدمات تغيري زيت ال�سيارة, امل�ساعدة فـي حالة تعطل ال�سيارة )اإ�سالح(, الت�سحيم 
والتزييت و�سبط املحرك, نفخ واإ�سالح وتركيب الإطارات, خدمات اإن�ساء و�سيانة الطرق, 
التكليف وال�سيانة وا�ستك�ساف الأخطاء واإ�سالحها واإ�سالح الأجهزة وتركيب معدات اإنتاج 
وتوزيع وتخزين الطاقات, بناء و�سيانة م�سافـي ومن�ساآت اإنتاج وتوزيع وتخزين البرتول 
و�سيانة  وتركيب  اإن�ساء  احلفر,  ومعدات  احلفارات  تاأجري  الكيماوية,  واملنتجات  والغاز 
�سحن  اإعادة  البطاريات,  �سحن  اإعادة  والغاز,  النفط  اأنابيب  وخطوط  الأنابيب  خطوط 
�سحن  واإعادة  بالطاقة  الإمداد  من�ساآت  و�سيانة  واإ�سالح  تركيب  الكهربائية,  ال�سيارات 
الت�سغيل  اأنظمة  و�سيانة  وبرجمة  تركيب  الهاتف,  معدات  تركيب  واملركبات,  البطاريات 

الآيل للمنزل فـي جمال الطاقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153223
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

الوقود  الوقود,  اأ�سكالها,  بجميع  الكهربائية  الطاقة  املكرر(,  اأو  )اخلام  )البرتول  وقود 
البرتولية  والغازات  الطبيعي  الغاز  الوقود,  زيت  احليوية,  واملكربنات  املكربنات  احليوي, 
بجميع اأ�سكالها, زيوت ت�سحيم وزيوت و�سحوم �سناعية, زيوت اأ�سا�سية, امل�سافات البرتولية 
الت�سحيم  ومواد  الكربونية  للمواد  الكيميائية  غري  امل�سافات  ال�سناعة,  فـي  امل�ستخدمة 
للمبيدات  الكيميائية  غري  امل�سافات  الأخرى,  البرتولية  واملنتجات  والبيتومني  والوقود 
�سناعي,  �سحم  البرتولية(,  املذيبات  الفطريات,  ومبيدات  الأع�ساب  ومبيدات  احل�سرية 

برتول.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 

رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153224
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

والب�ستنة  والزراعة  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  )املواد  �سناعية  لغايات  لوا�سق 
والغابات وتربية الأحياء املائية, ال�سماد والأ�سمدة, البال�ستيك غري املعالج بجميع اأ�سكاله, 
واملواد  البوليمرات  وم�ستقاتها,  البرتوكيماويات  ال�سناعة,  فـي  لال�ستخدام  مواد ل�سقة 
املعاجلة,  غري  وال�سطناعية  ال�سطناعية  الراتنجات  للبوليمرات,  الكيميائية  امل�سافة 
�سوديوم,  الليثيوم,  كيميائية,  مذيبات  احلفر,  لطني  الكيميائية  وامل�سافات  احلفر  طني 
الهيدروكربونات, هيدروجني, الهيدروكربونات وم�ستقات الغاز الطبيعي, امليثان, منظفات 
الت�سنيع,  عمليات  فـي  ل�ستخدامها  ال�سحوم  اإزالة  م�ستح�سرات  ال�سناعي,  لال�ستخدام 
املنتجات  )م�ستتات  احلفر  طني  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  الكيميائي(,  التكثيف  حم�سرات 
ال�سوائل  البرتولية,  املنتجات  جميع  اإزالة  اأو  لمت�سا�س  كيماوية  منتجات  البرتولية, 
كيماوية  منتجات  البرتول,  تكرير  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  املواد  الإطالق,  وعوامل 
ملعاجلة وتنقية واإزالة التلوث من الغازات, اليوريا, املنتجات امل�ستقة من اليوريا والأمونيا 
ال�سناعة,  فـي  لال�ستخدام  كيميائية  اإ�سافات  املياه,  ملعاجلة  منتجات  كيماوية,  منتجات 
امل�سافات الكيميائية للمكربنات ومواد الت�سحيم والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية 
الأخرى, امل�سافات الكيميائية للمبيدات احل�سرية ومبيدات الأع�ساب ومبيدات الفطريات, 
منتجات مكافحة التجميد واإزالة ال�سقيع, املربدات, ال�سوائل الهيدروليكية و�سوائل ناقل 

احلركة, �سوائل الفرامل(, هيدروجني, �سوديوم.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153225
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

باإجراءات  املتعلقة  والبحثية  والتكنولوجية  العلمية  )اخلدمات  الكيميائية  الأبحاث 
اإجراءات وعمليات ال�سحة  وعمليات ال�سحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, تطوير 
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, خدمات التحليل والبحث ال�سناعي, خدمات هند�سية, 
اآبار  اختبار  والتعدين,  والغاز  النفط  ل�سناعات  وال�ستك�ساف  والتنقيب  البحث  خدمات 
العلمية  امل�ساعدة  والتعدين,  والغاز  النفط  روا�سب  وتقييم  والدرا�سات  التكليف  النفط, 
والتكنولوجية والتقنية )الهند�سية( فـي جمال الطاقات, ت�سميم وتطوير �سبكات توزيع 
الطاقة (, فح�س اآبار البرتول )اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ساآت فـي جمال 
وتوزيع  باإنتاج  املتعلقة  التقنية  امل�ساريع  ودرا�سات  الفنية  ال�ست�سارات  والتكرير,  الطاقة 
واملنتجات  والغاز  والبرتول  الطاقة  جمال  فـي  والتطوير  والبحث  الدرا�سة  الطاقات, 
امل�ستدامة,  والتنمية  النفايات  ومعاجلة  البيئة  حماية  جمال  فـي  البحث  الكيماوية, 
خدمات التحليل والت�سخي�س والختبار فـي جمال الطاقات, خدمات املختربات والتحليل 
واخلربة  التدقيق  خدمات  الكيماوية,  واملنتجات  والغاز  للبرتول  والختبار  والت�سخي�س 
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة, مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة, خدمات امل�ساعدة 
الفنية مع الت�سديق واملوافقة, الفح�س الفني والتقييم )اخلدمات الهند�سية( للمن�ساآت 
بعد  عن  العداد  قراءة  للمركبات,  الفني  الفح�س  الطاقة,  اأنواع  كافة  مب�ساعدة  العاملة 
التطبيق(,  خدمة  مزود  توريد  احلا�سوب,  اأنظمة  وحتليل  ت�سميم  الطاقة,  ل�ستهالك 

التنقيب عن البرتول.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3,
 الطابق الأر�سي, مبنى رقم:3, �سارع رقم: 951,

 منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153226
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

التكرير  خدمات  النفايات,  تدوير  اإعادة  لالأف�سل  التدوير  اإعادة  املواد,  معاجلة  الفلكنة 
)معاجلة املواد, معاجلة املواد, خدمات امل�سفاة, خدمات تكرير البرتوكيماويات, معاجلة 
ومعاجلة  حتويل  الطاقات,  اأ�سكال  كافة  اإنتاج  والغاز,  النفط  معاجلة  امل�سافـي,  منتجات 
جميع املواد لإنتاج الطاقات, خدمات معاجلة العنا�سر الطبيعية )ال�سم�س واملياه والرياح( 
وحتويلها اإلى طاقة, معاجلة النفايات واملواد الع�سوية واإعادة تدويرها والتخل�س منها, 
التلوث  اإزالة  خدمات  والرتبة,  واملاء  الهواء  من  التلوث  واإزالة  تنقية  خدمات  التكرير, 
وال�سرف ال�سحي للمن�ساآت واملواقع ال�سناعية واملعدات والأجهزة فـي جمال اإنتاج الطاقة, 
املعلومات التقنية وامل�سورة لالآخرين فـي ما يتعلق باإنتاج الطاقة, تاأجري اأجهزة ومن�ساآت 
ومن�ساآت  اأجهزة  تاأجري  بها,  املتعلقة  املعلومات  وتقدمي  اأ�سكالها  بكافة  الطاقة  لتوليد 

املعاجلة الكيميائية وتوفـري املعلومات املتعلقة بها, خلط مواد الت�سحيم لأطراف ثالثة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3,
 الطابق الأر�سي, مبنى رقم:3, �سارع رقم: 951,

 منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153227

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, تاأجري احلفارات, حفر الآبار )ت�سغيل حقول النفط والغاز, بناء 

هياكل لإنتاج وتخزين ونقل النفط اخلام والغاز, حفر الآبار, ا�ستخراج النفط, بناء خطوط 

التزود  اإعادة  خدمات  الطبيعية,  املوارد  ا�ستخراج  خدمات  النفط,  �سخ  النفط,  اأنابيب 

بالوقود والتزود بالوقود, حمطات خدمة املركبات, �سيانة وغ�سيل واإ�سالح املركبات وقطع 

غيارها, خدمات تغيري زيت ال�سيارة, امل�ساعدة فـي حالة تعطل ال�سيارة )اإ�سالح(, الت�سحيم 

والتزييت و�سبط املحرك, نفخ واإ�سالح وتركيب الإطارات, خدمات اإن�ساء و�سيانة الطرق, 

التكليف وال�سيانة وا�ستك�ساف الأخطاء واإ�سالحها واإ�سالح الأجهزة وتركيب معدات اإنتاج 

وتوزيع وتخزين الطاقات, بناء و�سيانة م�سافـي ومن�ساآت اإنتاج وتوزيع وتخزين البرتول 

و�سيانة  وتركيب  اإن�ساء  احلفر,  ومعدات  احلفارات  تاأجري  الكيماوية,  واملنتجات  والغاز 

�سحن  اإعادة  البطاريات,  �سحن  اإعادة  والغاز,  النفط  اأنابيب  وخطوط  الأنابيب  خطوط 

�سحن  واإعادة  بالطاقة  الإمداد  من�ساآت  و�سيانة  واإ�سالح  تركيب  الكهربائية,  ال�سيارات 

الت�سغيل  اأنظمة  و�سيانة  وبرجمة  تركيب  الهاتف,  معدات  تركيب  واملركبات,  البطاريات 

الآيل للمنزل فـي جمال الطاقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3,

الطابق الأر�سي, مبنى رقم:3, �سارع رقم: 951,

منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153228

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

الوقود  الوقود,  اأ�سكالها,  بجميع  الكهربائية  الطاقة  املكرر(,  اأو  )اخلام  )البرتول  وقود 

البرتولية  والغازات  الطبيعي  الغاز  الوقود,  زيت  احليوية,  واملكربنات  املكربنات  احليوي, 

بجميع اأ�سكالها, زيوت ت�سحيم وزيوت و�سحوم �سناعية, زيوت اأ�سا�سية, امل�سافات البرتولية 

الت�سحيم  ومواد  الكربونية  للمواد  الكيميائية  غري  امل�سافات  ال�سناعة,  فـي  امل�ستخدمة 

للمبيدات  الكيميائية  غري  امل�سافات  الأخرى,  البرتولية  واملنتجات  والبيتومني  والوقود 

�سناعي,  �سحم  البرتولية(,  املذيبات  الفطريات,  ومبيدات  الأع�ساب  ومبيدات  احل�سرية 

برتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 

رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153229

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

والب�ستنة  والزراعة  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  )املواد  �سناعية  لغايات  لوا�سق 

والغابات وتربية الأحياء املائية, ال�سماد والأ�سمدة, البال�ستيك غري املعالج بجميع اأ�سكاله, 

واملواد  البوليمرات  وم�ستقاتها,  البرتوكيماويات  ال�سناعة,  فـي  لال�ستخدام  مواد ل�سقة 
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املعاجلة,  غري  وال�سطناعية  ال�سطناعية  الراتنجات  للبوليمرات,  الكيميائية  امل�سافة 

�سوديوم,  الليثيوم,  كيميائية,  مذيبات  احلفر,  لطني  الكيميائية  وامل�سافات  احلفر  طني 

الهيدروكربونات, هيدروجني, الهيدروكربونات وم�ستقات الغاز الطبيعي, امليثان, منظفات 

الت�سنيع,  عمليات  فـي  ل�ستخدامها  ال�سحوم  اإزالة  م�ستح�سرات  ال�سناعي,  لال�ستخدام 

املنتجات  )م�ستتات  احلفر  طني  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  الكيميائي(,  التكثيف  حم�سرات 

ال�سوائل  البرتولية,  املنتجات  جميع  اإزالة  اأو  لمت�سا�س  كيماوية  منتجات  البرتولية, 

كيماوية  منتجات  البرتول,  تكرير  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  املواد  الإطالق,  وعوامل 

ملعاجلة وتنقية واإزالة التلوث من الغازات, اليوريا, املنتجات امل�ستقة من اليوريا والأمونيا 

ال�سناعة,  فـي  لال�ستخدام  كيميائية  اإ�سافات  املياه,  ملعاجلة  منتجات  كيماوية,  منتجات 

امل�سافات الكيميائية للمكربنات ومواد الت�سحيم والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية 

الأخرى, امل�سافات الكيميائية للمبيدات احل�سرية ومبيدات الأع�ساب ومبيدات الفطريات, 

منتجات مكافحة التجميد واإزالة ال�سقيع, املربدات, ال�سوائل الهيدروليكية و�سوائل ناقل 

احلركة, �سوائل الفرامل(, هيدروجني, �سوديوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 

رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153230
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

باإجراءات  املتعلقة  والبحثية  والتكنولوجية  العلمية  )اخلدمات  الكيميائية  الأبحاث 
اإجراءات وعمليات ال�سحة  وعمليات ال�سحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, تطوير 
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, خدمات التحليل والبحث ال�سناعي, خدمات هند�سية, 
اآبار  اختبار  والتعدين,  والغاز  النفط  ل�سناعات  وال�ستك�ساف  والتنقيب  البحث  خدمات 
العلمية  امل�ساعدة  والتعدين,  والغاز  النفط  روا�سب  وتقييم  والدرا�سات  التكليف  النفط, 
والتكنولوجية والتقنية )الهند�سية( فـي جمال الطاقات, ت�سميم وتطوير �سبكات توزيع 
الطاقة (, فح�س اآبار البرتول )اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ساآت فـي جمال 
وتوزيع  باإنتاج  املتعلقة  التقنية  امل�ساريع  ودرا�سات  الفنية  ال�ست�سارات  والتكرير,  الطاقة 
واملنتجات  والغاز  والبرتول  الطاقة  جمال  فـي  والتطوير  والبحث  الدرا�سة  الطاقات, 
امل�ستدامة,  والتنمية  النفايات  ومعاجلة  البيئة  حماية  جمال  فـي  البحث  الكيماوية, 
خدمات التحليل والت�سخي�س والختبار فـي جمال الطاقات, خدمات املختربات والتحليل 
واخلربة  التدقيق  خدمات  الكيماوية,  واملنتجات  والغاز  للبرتول  والختبار  والت�سخي�س 
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة, مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة, خدمات امل�ساعدة 
الفنية مع الت�سديق واملوافقة, الفح�س الفني والتقييم )اخلدمات الهند�سية( للمن�ساآت 
بعد  عن  العداد  قراءة  للمركبات,  الفني  الفح�س  الطاقة,  اأنواع  كافة  مب�ساعدة  العاملة 
التطبيق(,  خدمة  مزود  توريد  احلا�سوب,  اأنظمة  وحتليل  ت�سميم  الطاقة,  ل�ستهالك 

التنقيب عن البرتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153231
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

خدمات التكرير )معاجلة املواد, معاجلة املواد, خدمات امل�سفاة, خدمات تكرير البرتوكيماويات, 
حتويل  الطاقات,  اأ�سكال  كافة  اإنتاج  والغاز,  النفط  معاجلة  امل�سافـي,  منتجات  معاجلة 
)ال�سم�س  الطبيعية  العنا�سر  معاجلة  خدمات  الطاقات,  لإنتاج  املواد  جميع  ومعاجلة 
تدويرها  واإعادة  الع�سوية  واملواد  النفايات  اإلى طاقة, معاجلة  والرياح( وحتويلها  واملياه 
والتخل�س منها, التكرير, خدمات تنقية واإزالة التلوث من الهواء واملاء والرتبة, خدمات 
اإزالة التلوث وال�سرف ال�سحي للمن�ساآت واملواقع ال�سناعية واملعدات والأجهزة فـي جمال 
تاأجري  الطاقة,  باإنتاج  يتعلق  ما  فـي  لالآخرين  وامل�سورة  التقنية  املعلومات  الطاقة,  اإنتاج 
اأجهزة ومن�ساآت لتوليد الطاقة بكافة اأ�سكالها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها, تاأجري اأجهزة 
ومن�ساآت املعاجلة الكيميائية وتوفـري املعلومات املتعلقة بها, خلط مواد الت�سحيم لأطراف 

ثالثة(, الفلكنة معاجلة املواد, اإعادة التدوير لالأف�سل اإعادة تدوير النفايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 

رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153233
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

الوقود  الوقود,  اأ�سكالها,  بجميع  الكهربائية  الطاقة  املكرر(,  اأو  )اخلام  )البرتول  وقود 
البرتولية  والغازات  الطبيعي  الغاز  الوقود,  زيت  احليوية,  واملكربنات  املكربنات  احليوي, 
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بجميع اأ�سكالها, زيوت ت�سحيم وزيوت و�سحوم �سناعية, زيوت اأ�سا�سية, امل�سافات البرتولية 
الت�سحيم  ومواد  الكربونية  للمواد  الكيميائية  غري  امل�سافات  ال�سناعة,  فـي  امل�ستخدمة 
للمبيدات  الكيميائية  غري  امل�سافات  الأخرى,  البرتولية  واملنتجات  والبيتومني  والوقود 
�سناعي,  �سحم  البرتولية(,  املذيبات  الفطريات,  ومبيدات  الأع�ساب  ومبيدات  احل�سرية 

برتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 

رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153234
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

والب�ستنة  والزراعة  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  )املواد  �سناعية  لغايات  لوا�سق 
والغابات وتربية الأحياء املائية, ال�سماد والأ�سمدة, البال�ستيك غري املعالج بجميع اأ�سكاله, 
واملواد  البوليمرات  وم�ستقاتها,  البرتوكيماويات  ال�سناعة,  فـي  لال�ستخدام  مواد ل�سقة 
املعاجلة,  غري  وال�سطناعية  ال�سطناعية  الراتنجات  للبوليمرات,  الكيميائية  امل�سافة 
�سوديوم,  الليثيوم,  كيميائية,  مذيبات  احلفر,  لطني  الكيميائية  وامل�سافات  احلفر  طني 
الهيدروكربونات, هيدروجني, الهيدروكربونات وم�ستقات الغاز الطبيعي, امليثان, منظفات 
الت�سنيع,  عمليات  فـي  ل�ستخدامها  ال�سحوم  اإزالة  م�ستح�سرات  ال�سناعي,  لال�ستخدام 
املنتجات  )م�ستتات  احلفر  طني  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  الكيميائي(,  التكثيف  حم�سرات 
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ال�سوائل  البرتولية,  املنتجات  جميع  اإزالة  اأو  لمت�سا�س  كيماوية  منتجات  البرتولية, 
كيماوية  منتجات  البرتول,  تكرير  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  املواد  الإطالق,  وعوامل 
ملعاجلة وتنقية واإزالة التلوث من الغازات, اليوريا, املنتجات امل�ستقة من اليوريا والأمونيا 
ال�سناعة,  فـي  لال�ستخدام  كيميائية  اإ�سافات  املياه,  ملعاجلة  منتجات  كيماوية,  منتجات 
امل�سافات الكيميائية للمكربنات ومواد الت�سحيم والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية 
الأخرى, امل�سافات الكيميائية للمبيدات احل�سرية ومبيدات الأع�ساب ومبيدات الفطريات, 
منتجات مكافحة التجميد واإزالة ال�سقيع, املربدات, ال�سوائل الهيدروليكية و�سوائل ناقل 

احلركة, �سوائل الفرامل(, هيدروجني, �سوديوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153235
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

باإجراءات  املتعلقة  والبحثية  والتكنولوجية  العلمية  )اخلدمات  الكيميائية  الأبحاث 
اإجراءات وعمليات ال�سحة  وعمليات ال�سحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, تطوير 
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز, خدمات التحليل والبحث ال�سناعي, خدمات هند�سية, 
اآبار  اختبار  والتعدين,  والغاز  النفط  ل�سناعات  وال�ستك�ساف  والتنقيب  البحث  خدمات 
العلمية  امل�ساعدة  والتعدين,  والغاز  النفط  روا�سب  وتقييم  والدرا�سات  التكليف  النفط, 
والتكنولوجية والتقنية )الهند�سية( فـي جمال الطاقات, ت�سميم وتطوير �سبكات توزيع 
الطاقة (, فح�س اآبار البرتول )اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ساآت فـي جمال 
وتوزيع  باإنتاج  املتعلقة  التقنية  امل�ساريع  ودرا�سات  الفنية  ال�ست�سارات  والتكرير,  الطاقة 
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واملنتجات  والغاز  والبرتول  الطاقة  جمال  فـي  والتطوير  والبحث  الدرا�سة  الطاقات, 
امل�ستدامة,  والتنمية  النفايات  ومعاجلة  البيئة  حماية  جمال  فـي  البحث  الكيماوية, 
خدمات التحليل والت�سخي�س والختبار فـي جمال الطاقات, خدمات املختربات والتحليل 
واخلربة  التدقيق  خدمات  الكيماوية,  واملنتجات  والغاز  للبرتول  والختبار  والت�سخي�س 
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة, مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة, خدمات امل�ساعدة 
الفنية مع الت�سديق واملوافقة, الفح�س الفني والتقييم )اخلدمات الهند�سية( للمن�ساآت 
بعد  عن  العداد  قراءة  للمركبات,  الفني  الفح�س  الطاقة,  اأنواع  كافة  مب�ساعدة  العاملة 
التطبيق(,  خدمة  مزود  توريد  احلا�سوب,  اأنظمة  وحتليل  ت�سميم  الطاقة,  ل�ستهالك 

التنقيب عن البرتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153236
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

خدمات التكرير )معاجلة املواد, معاجلة املواد, خدمات امل�سفاة, خدمات تكرير البرتوكيماويات, 
حتويل  الطاقات,  اأ�سكال  كافة  اإنتاج  والغاز,  النفط  معاجلة  امل�سافـي,  منتجات  معاجلة 
)ال�سم�س  الطبيعية  العنا�سر  معاجلة  خدمات  الطاقات,  لإنتاج  املواد  جميع  ومعاجلة 
تدويرها  واإعادة  الع�سوية  واملواد  النفايات  اإلى طاقة, معاجلة  والرياح( وحتويلها  واملياه 
والتخل�س منها, التكرير, خدمات تنقية واإزالة التلوث من الهواء واملاء والرتبة, خدمات 
اإزالة التلوث وال�سرف ال�سحي للمن�ساآت واملواقع ال�سناعية واملعدات والأجهزة فـي جمال 
تاأجري  الطاقة,  باإنتاج  يتعلق  ما  فـي  لالآخرين  وامل�سورة  التقنية  املعلومات  الطاقة,  اإنتاج 
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اأجهزة ومن�ساآت لتوليد الطاقة بكافة اأ�سكالها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها, تاأجري اأجهزة 
ومن�ساآت املعاجلة الكيميائية وتوفـري املعلومات املتعلقة بها, خلط مواد الت�سحيم لأطراف 

ثالثة(, الفلكنة معاجلة املواد, اإعادة التدوير لالأف�سل اإعادة تدوير النفايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 
رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153237
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

حفر الآبار )ت�سغيل حقول النفط والغاز, بناء هياكل لإنتاج وتخزين ونقل النفط اخلام 
خدمات  النفط,  �سخ  النفط,  اأنابيب  خطوط  بناء  النفط,  ا�ستخراج  الآبار,  حفر  والغاز, 
ا�ستخراج املوارد الطبيعية, خدمات اإعادة التزود بالوقود والتزود بالوقود, حمطات خدمة 
ال�سيارة,  زيت  تغيري  خدمات  غيارها,  وقطع  املركبات  واإ�سالح  وغ�سيل  �سيانة  املركبات, 
نفخ  املحرك,  و�سبط  والتزييت  الت�سحيم  )اإ�سالح(,  ال�سيارة  تعطل  حالة  فـي  امل�ساعدة 
واإ�سالح وتركيب الإطارات, خدمات اإن�ساء و�سيانة الطرق, التكليف وال�سيانة وا�ستك�ساف 
الطاقات,  وتخزين  وتوزيع  اإنتاج  معدات  وتركيب  الأجهزة  واإ�سالح  واإ�سالحها  الأخطاء 
بناء و�سيانة م�سافـي ومن�ساآت اإنتاج وتوزيع وتخزين البرتول والغاز واملنتجات الكيماوية, 
وخطوط  الأنابيب  خطوط  و�سيانة  وتركيب  اإن�ساء  احلفر,  ومعدات  احلفارات  تاأجري 
الكهربائية, تركيب  ال�سيارات  اإعادة �سحن  البطاريات,  اإعادة �سحن  والغاز,  النفط  اأنابيب 
تركيب  واملركبات,  البطاريات  �سحن  واإعادة  بالطاقة  الإمداد  من�ساآت  و�سيانة  واإ�سالح 
معدات الهاتف, تركيب وبرجمة و�سيانة اأنظمة الت�سغيل الآيل للمنزل فـي جمال الطاقة(, 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, تاأجري احلفارات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 

رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153238
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

اأ�سكالها,  بجميع  الكهربائية  الطاقة  املكرر(,  اأو  )اخلام  )البرتول  وقود  �سناعي,  �سحم 
الوقود, الوقود احليوي, املكربنات واملكربنات احليوية, زيت الوقود, الغاز الطبيعي والغازات 
البرتولية بجميع اأ�سكالها, زيوت ت�سحيم وزيوت و�سحوم �سناعية, زيوت اأ�سا�سية, امل�سافات 
ومواد  الكربونية  للمواد  الكيميائية  غري  امل�سافات  ال�سناعة,  فـي  امل�ستخدمة  البرتولية 
الكيميائية  غري  امل�سافات  الأخرى,  البرتولية  واملنتجات  والبيتومني  والوقود  الت�سحيم 
للمبيدات احل�سرية ومبيدات الأع�ساب ومبيدات الفطريات, املذيبات البرتولية(, برتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 

رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153239
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

والب�ستنة  والزراعة  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  )املواد  �سناعية  لغايات  لوا�سق 
والغابات وتربية الأحياء املائية, ال�سماد والأ�سمدة, البال�ستيك غري املعالج بجميع اأ�سكاله, 
واملواد  البوليمرات  وم�ستقاتها,  البرتوكيماويات  ال�سناعة,  فـي  لال�ستخدام  مواد ل�سقة 
املعاجلة,  غري  وال�سطناعية  ال�سطناعية  الراتنجات  للبوليمرات,  الكيميائية  امل�سافة 
�سوديوم,  الليثيوم,  كيميائية,  مذيبات  احلفر,  لطني  الكيميائية  وامل�سافات  احلفر  طني 
الهيدروكربونات, هيدروجني, الهيدروكربونات وم�ستقات الغاز الطبيعي, امليثان, منظفات 
الت�سنيع,  عمليات  فـي  ل�ستخدامها  ال�سحوم  اإزالة  م�ستح�سرات  ال�سناعي,  لال�ستخدام 
املنتجات  )م�ستتات  احلفر  طني  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  الكيميائي(,  التكثيف  حم�سرات 
ال�سوائل  البرتولية,  املنتجات  جميع  اإزالة  اأو  لمت�سا�س  كيماوية  منتجات  البرتولية, 
كيماوية  منتجات  البرتول,  تكرير  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  املواد  الإطالق,  وعوامل 
ملعاجلة وتنقية واإزالة التلوث من الغازات, اليوريا, املنتجات امل�ستقة من اليوريا والأمونيا 
ال�سناعة,  فـي  لال�ستخدام  كيميائية  اإ�سافات  املياه,  ملعاجلة  منتجات  كيماوية,  منتجات 
امل�سافات الكيميائية للمكربنات ومواد الت�سحيم والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية 
الأخرى, امل�سافات الكيميائية للمبيدات احل�سرية ومبيدات الأع�ساب ومبيدات الفطريات, 
منتجات مكافحة التجميد واإزالة ال�سقيع, املربدات, ال�سوائل الهيدروليكية و�سوائل ناقل 

احلركة, �سوائل الفرامل(, هيدروجني, �سوديوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املقر الرئي�سي لقطر للطاقة, برج رقم: 3, الطابق الأر�سي, مبنى 

رقم:3, �سارع رقم: 951, منطقة 63, �س.ب:3212 الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153240
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

اأدوات مانعة لنزلق الأحذية, مالب�س �سائقي ال�سيارات, لبا�س القدم, �سنادل ا�ستحمام, 
اأخفاف ا�ستحمام, جوارب طويلة, جوارب طويلة ما�سة للعرق, كعوب للجوارب الطويلة, 
اأغطية  قبعات  ري�س,  من  لفاعات  �سروالية,  اأردية  م�سطحة,  م�ستديرة  قبعات  برييهات 
للراأ�س, جوارب وكولونات, اأحذية ذات �ساق طويلة, اأحذية ن�سفـية, اأطراف لبا�س القدم, 
للتدفئة,  ياقات  مالب�س,  ياقات  اأربطة,  ذات  اأحذية  للمالب�س,  �سيالت  مالب�س,  واقيات 
مالب�س  �سدارات  �سيقة,  قبعات  حتتية,  �سراويل  ق�سرية,  ن�سوية  �سرتات  قمي�سولت 
داخلية, مالب�س كتانية, بران�س مالب�س, اأطر هياكل, قبعات, واقيات من ال�سم�س, اأحزمة 
مالب�س, �سالت, مباذل, �سرتات, عباءات الكهنة, جوارب ق�سرية, حمالت للجوارب, اأربطة 
قم�سان,  �سبانات,  داخلية  نعال  الأحذية,  فرعات  الطويلة,  للجوارب  حمالت  للجوارب, 
ذلك  فـي  مبا  القدم,  ولبا�س  )اللبا�س  مالب�س  الأكمام,  ق�سرية  قم�سان  القمي�س,  �سدر 
املالب�س الداخلية والبيجامات وقم�سان النوم وثياب النوم وال�سرتات الن�سائية الق�سرية 
واللبا�س  الرقيقة  الن�سائية  التحتية  واملالب�س  ال�سدر  وحمالت  الداخلية  وال�سراويل 
القدم  ولبا�س  والأربطة  الرباط  واأحزمة  ال�سدر  منطقة  يغطي  الذي  الال�سق  التحتي 
الرجال  و�سراويل  احلمام  واأردية  والأرواب  الطويلة  واجلوارب  النايلون  من  امل�سنوع 
ال�سوفـية  وال�سرتات  وال�سرتات  الق�سرية  الأكمام  ذات  القم�سان  الق�سرية,  وال�سراويل 
من  وال�سفلي  العلوي  اجلزئني  تغطي  واحدة  قطعة  من  املكونة  والبذلت  والقم�سان 
املخ�س�سة  واملالب�س  اجل�سم  من  العلوي  للجزء  املخ�س�سة  واملالب�س  والطماقات  اجل�سم 
للجزء ال�سفلي من اجل�سم والبلوز واجلزم والأحذية وال�سبا�سب(, قبعات, قطع حديدية 
املاء,  اأثواب �سيقة, بذلت رطبة للتزلج على  لالأحذية, فرو مالب�س, ياقات قابلة للفك, 
قم�سان م�سرولة مالب�س, مالب�س داخلية ما�سة للعرق, م�سدات للن�ساء, بذلت, مالب�س 
جاهزة, �سراويل لالأطفال, اأغطية لالأذنني مالب�س, ربطات عنق, اأحذية لل�ساطئ, جيوب 
مالب�س  بنطلونات,  مالب�س,  ق�سرية  بنطلونات  طماقات,  القدم,  لبا�س  فرعات  املالب�س, 
لراكبي الدراجات, مالب�س خارجية, قفافـيز مالب�س, بطانات جاهزة اأجزاء من مالب�س, 
اأو �سنادل من ن�سيج احللفاء, �سالت  األب�سة, ياقات قم�سان, اأحذية  اأو�سحة, نطق, تريكو 
اجل�سم  جلذع  م�سدات  مالب�س,  جالبيات  ر�سمية,  قبعات  القدم,  لكرة  اأحذية  الفرو,  من 
مالب�س داخلية, م�سدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم مالب�س داخلية, اأخفاف مطاطية, 
�سدارات, �سيور للطماق, اأغطية وجه خمار اأو حجاب, اأحذية للريا�سة البدنية, معاطف, 
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مالب�س م�سادة للماء, طماقات اأغطية لل�ساق, اأثواب من ال�سوف مالب�س, تنانري, مالب�س 
اأغطية  مالب�س,  مراييل  الأكمام,  زمامات  للريا�سة,  قم�سان  للخدم,  اأزياء  للمواليد, 
قبعات,  الأ�ساقفة  تيجان  قفافـيز,  الثياب,  من  اأجزاء  ذراعات  مالب�س,  اليدين  لتدفئة 
بيجامات,  لل�ساطئ,  مالب�س  ن�سائية,  عباءات  وال�سدر,  الكتفـني  تغطي  اأو�سحة  اأخفاف, 
ف�ساتني, اأحذية خ�سبية, �سنادل, �سراويل داخلية, م�سدات لل�سدر, معاطف خارجية, كعوب 
لالأحذية, اأثواب ف�سفا�سة, �سيور لالأحذية, بزات نظامية, جاكيتات من ال�سوف مالب�س, 
�سراويل  لال�ستحمام,  راأ�س  اأغطية  مالب�س,  خمر  الورق,  من  مالب�س  مالب�س,  جاكيتات 
الورق,  ا�ستحمام, �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من  �سباحة, مباذل  اأثواب  ا�ستحمام, 
نعال للبا�س القدم, اأحذية, كعوب لالأحذية اأو اجلوارب, اأحذية للريا�سة, اأغطية ل ت�سخن 
كهربائيا لتدفئة القدمني, ر�سائع لأحذية كرة القدم, اأحذية ذات �ساق طويلة للريا�سة, 
اأربطة راأ�س مالب�س, جاكيتات مقلن�سة, تنانري حتتية, اأحذية تزلج, قم�سان داخلية مالب�س 
داخلية, مالب�س ن�سائية داخلية, مناديل خمرمة مناديل للرقبة, مالب�س للريا�سة البدنية, 
�ساري  التنكرية,  للحفالت  مالب�س  طرحات,  جلدية,  مالب�س  مقلد,  جلد  من  مالب�س 
لبا�س هندي, قم�سان ن�سف كم تي - �سريت, عمائم, اأ�سكتة لفاعات عنق عري�سة, قبعات 
ورقية  قبعات  مربعة,  جيوب  مالب�س,  للنقود  اأحزمة  ال�سمك,  ل�سيد  �سدارات  ا�ستحمام, 
مالب�س, اقنعة نوم, تنانري مع ثراويل خمفـية حتتها, الكابات, مالب�س تقليدية, قفازات 
للتزلج, بنطال �سيق ال�سراويل, ف�ساتني بلوز, قبعات للزينة اأغطية للراأ�س, مالب�س داخلية 
الكاحل, جوارب  اأحذية  رداءات,  اأحذية ملّبدة,  فالنكي  للريا�سة,  داخلية  كتانية, قم�سان 
ق�سرية ما�سة للعرق, م�سمع يو�سع على الكتفـني عند ت�سفـيف ال�سعر, زي الكاراتيه, زي 

اجلودو, مالب�س ريا�سة اجلمباز, كيمينو, مرايل غري ورقية باأكمام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل �سينزا انرتنا�سونال كندا ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9720 ويل�ساير بولفارد, الطابق ال�ساد�س, بيفـرييل هيلز, كاليفورنيا 
90212, الوليات املتحدة الأمرييكية, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153241
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

واأغطية  والأحذية  املالب�س  ببيع  �سلة  له  فـيما  التجزئة  حمالت  )اإدارة  واإعالن  دعاية 
الراأ�س و�سماعات احلائط و�سماعات اليد, النظارات, اك�س�سوارت املو�سة, منتجات التجميل 
والعطور, ال�سلع من اجللد, احلقائب ومفار�س ال�سرير, اأقم�سة املنزل, الأغرا�س املنزلية, 
والتجزئة,  اجلملة  خدمات  التدخني,  واأغرا�س  الريا�سة  اأغرا�س  الأمتعة,  القرطا�سية, 
طلب اخلدمات عرب الإنرتنت فـيما له عالقة باملالب�س والأحذية واأغطية الراأ�س و�ساعات 
ال�سلع  والعطور,  التجميل  مواد  املو�سة,  واك�س�سوارات  النظارات  اليد,  و�ساعات  احلائط 
اجللدية واحلقائب وفر�س ال�سرير واأقم�سة املنزل, الأغرا�س املنزلية, القرطا�سية والأمتعة 
ومواد الريا�سة ومواد التدخني(, تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية )عر�س ال�سلع, 
التجارية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  املحالت,  ونوافذ  املحالت  فـي  العر�س  حتديدا 
وات�سالت  التجارية  الت�سالت  توفـري  خالل  من  الأعمال  عالقات  ترويج  والإعالنية, 
الأعمال,  واإدارة  ا�ست�سارات  العمالء,  اإلى  ال�ست�سارة  ال�ست�سارة وخدمات  الأعمال, تقدمي 
ا�ست�سارات املو�سة, تنظيم عرو�س  ا�ست�سارات الأعمال املهنية,  ا�ست�سارات تنظيم الأعمال, 
املو�سة لالأغرا�س التجارية وال�سناعية والإعالنية(, تاأجري امل�ساحات الإعالنية )خدمات 
الطلب عرب الربيد وخدمات الطلب الإلكرتوين املحو�سبة فـيما له �سلة باملالب�س والأحذية 
ومواد  املو�سة,  واك�س�سوارات  والنظارات  اليد,  و�ساعات  احلائط  و�ساعات  الراأ�س  واأغطية 
التجميل والعطور, ال�سلع اجللدية واحلقائب وفر�س ال�سرير, واأقم�سة املنزل, والأغرا�س 
املنزلية والقرطا�سية, واحلقائب ومواد الريا�سة ومواد التدخني(, ا�ست�سارات اإدارة الأعمال 
املبيعات, خدمات اجلملة والتجزئة فـيما له عالقة بالأقم�سة  ا�ست�سارات  )اإدارة الأعمال, 
املو�سة, مواد  النظارات, ملحقات  وال�ساعات,  و�ساعات احلائط  الراأ�س  واأغطية  والأحذية 
التجميل والعطور, ال�سلع من اجللد, احلقائب, مفار�س ال�سرير, اأقم�سة املنزل, الأغرا�س 
املبيعات,  ترويج  الإعالن,  ال�سوق,  حتليالت  الت�سويق,  اأبحاث  الت�سويق,  خدمات  املنزلية, 
اإيجار املواقع الإعالنية, توزيع �سلع ومواد الإعالن لأغرا�س الإعالن, مبا فـي ذلك عرب 

الو�سائط الإلكرتونية اأو عرب الإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153242
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

والأطفال,  والن�ساء  الرجال,  )مالب�س  مالب�س  �سالت,  كتانية,  مالب�س  طويلة,  جوارب 
معطف  ال�سباحة,  مالب�س  النوم,  مالب�س  الداخلية,  املالب�س  الراأ�س,  غطاء  اجلوارب, 
وال�سالت,  العنق  واأغطية  الراأ�س  اأغطية  وحتديدا  امللحقات  ال�سالت,  الأحزمة,  احلمام, 
مناديل الثياب, ربطات العنق, القفازات, الأحذية والأحزمة من اجللد(, مباذل ا�ستحمام, 

اأحذية, اأو�سحة لتغطية الراأ�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153243
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

جلود تقليد )اجللود واأ�سباه اجللود, ال�سلع امل�سنوعة من هذه املواد )مبا فـي ذلك �سمن 
الفئة 18(, حتديدا ال�سلع ال�سغرية امل�سنوعة من اجللد, احلقائب الكبرية وحقائب ال�سفر, 
النقود  وحامالت  حمافظ  الأمتعة,  حقائب  الأمتعة,  وال�سم�سيات,  املظالت  احلقائب, 

الأخرى(, مظالت, �سما�سي, اأكيا�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153244
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

ورق )الورق, الكرتون وال�سلع امل�سنوعة من تلك املواد )مبا فـي ذلك �سمن الفئة 16(, حامالت 
بطاقات الأ�سعار, املواد املطبوعة, مواد جتليد الكتب, ال�سور الفوتوغرافـية )املطبوعة(, 
م�ستلزمات املكتب با�ستثناء الأثاث, برايات اأقالم الر�سا�س اإلكرتونية اأو غري اإلكرتونية, 
م�ساطر الر�سم, اخلرامات )م�ستلزمات املكتب, املا�سحات املطاطية, و�سائد اخلتم, الو�سائد, 
التغليف  التغليف, مواد  البال�ستيك, لأغرا�س  اأو  الورق  الأكيا�س )مظروف, جراب(, من 
)للتبطني, احل�سو(, مواد من الورق اأو الكرتون, ورق التغليف, علب من البال�ستيك, الورق 
والكرتون للتعبئة, م�سابك النقود, الال�سقات(, دفاتر قرطا�سية, ورق مقوى, مماحي من 
ر�سم,  م�ساطر  مطبوعات,  مطبوعة,  فوتوغرافـية  �سور  مكتبية,  لوازم  خرامات  املطاط, 
مواد لتجليد الكتب, اأكيا�س مغلفات واجربة, من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة, ختامات, 

م�سابك لالأوارق املالية, مواد تغليف تو�سيد اأو ح�سو, من الورق اأو الكرتون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153245
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

�ساعات كبرية, �ساعات, �ساعات منبهة, �سبائك من معادن نفـي�سة )املعادن الثمينة و�سبائكها 
الفئة  اأو مطلية مبعادن ثمينة )مبا فـي ذلك �سمن  امل�سنوعة من معادن ثمينة  وال�سلع 
�ساعات  ال�ساعات,  املجوهرات وعلب  اليد, علب  �ساعات احلائط و�ساعات  املجوهرات,   ,)14

التنبيه, اأزرار الأكمام(, زمامات مرابط, لأكمام القم�سان.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153246
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

كبائن ملكربات ال�سوت, مكربات �سوت, �سماعات الراأ�س )املل�سقات برقائق مدجمة لتحديد 
اأو مرمزة مغناطي�سيا,  التي حتمل معلومات م�سجلة  املل�سقات  الراديو,  الهوية مبوجات 
املل�سقات برموز قابلة للقراءة بوا�سطة املاكينة, حقائب اأجهزة تخزين املو�سيقي, بطاقات 
الذاكرة, �سماعات راأ�س باألعاب واقع افرتا�سي, اأغطية قارئ الكتب الإلكرتونية, �سماعات 
الأذن,  داخل  راأ�س  �سماعات  راأ�س ل�سلكية,  �سماعات  راأ�س,  �سماعات  بي4,  اإم  قارئات  ذكية, 
ال�سو�ساء,  راأ�س لتجنب  راأ�س, �سماعات  الذكية, حقائب �سماعات  راأ�س للهواتف  �سماعات 
راأ�س-مكربات  �سماعات  تركيبات  هاتف,  اأجهزة  الذكية,  للهواتف  ل�سلكية  راأ�س  �سماعات 
�سماعة  �سماعات ل�سلكية, قاعدة  �سماعات مكربات �سوت, خزائن مكربات �سوت,  �سوت, 
وقطع  )النظارات  ذكية  �ساعات  ال�سور,  ملفات  حتميل  املو�سيقى,  ملفات  حتميل  نقالة(, 
املحمولة,  احلوا�سيب  حقائب  املتحركة,  الهواتف  حقائب  النظارات,  حقائب  غيارها, 
ال�ساعات الذكية والربجميات, تطبيقات الهواتف املتحركة, اأجهزة تعقب الن�ساط القابلة 
لالرتداء, الأقالم الإلكرتونية, �سماعات الأذن للهواتف املتحركة, �سدادات الأذن, اأحزمة 
املو�سيقى  ملفات  الإلكرتونية,  املجالت  للتنزيل,  القابلة  ال�سور  ملفات  الأفالم,  الإنذار, 
اإ�س بي(, �سماعات  القابلة للتنزيل, البودكا�ست, رموز الناقل الت�سل�سلي العام للويب )يو 
الراأ�س لالت�سالت, مكربات ال�سوت لأجهزة الت�سال, م�ستقبالت البيانات النقالة, اأجهزة 
الرقمية,  املفكرات  للتخزين,  املدجمة  الأقرا�س  حمافظ  الرقمية,  الب�سرية  الإر�سال 

الذاكرات الإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153247
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

والتجزئة  اجلملة  خدمات  املبيعات,  ا�ست�سارات  الأعمال,  )اإدارة  الأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات 
فـيما له عالقة بالأقم�سة والأحذية واأغطية الراأ�س و�ساعات احلائط وال�ساعات, النظارات, 
ال�سرير,  ال�سلع من اجللد, احلقائب, مفار�س  والعطور,  التجميل  املو�سة, مواد  ملحقات 
ال�سوق,  حتليالت  الت�سويق,  اأبحاث  الت�سويق,  خدمات  املنزلية,  الأغرا�س  املنزل,  اأقم�سة 
لأغرا�س  الإعالن  ومواد  �سلع  توزيع  الإعالنية,  املواقع  اإيجار  املبيعات,  ترويج  الإعالن, 
واإعالن  دعاية  الإنرتنت(,  عرب  اأو  الإلكرتونية  الو�سائط  عرب  ذلك  فـي  مبا  الإعالن, 
)عر�س ال�سلع, حتديدا العر�س فـي املحالت ونوافذ املحالت, تنظيم املعار�س لالأغرا�س 
التجارية  الت�سالت  توفـري  خالل  من  الأعمال  عالقات  ترويج  والإعالنية,  التجارية 
وات�سالت الأعمال, تقدمي ال�ست�سارة وخدمات ال�ست�سارة اإلى العمالء, ا�ست�سارات واإدارة 
الأعمال, ا�ست�سارات تنظيم الأعمال, ا�ست�سارات الأعمال املهنية, ا�ست�سارات املو�سة, تنظيم 
لغايات  املعار�س  تنظيم  والإعالنية(,  وال�سناعية  التجارية  لالأغرا�س  املو�سة  عرو�س 
جتارية اأو دعائية )اإدارة حمالت التجزئة فـيما له �سلة ببيع املالب�س والأحذية واأغطية 
الراأ�س و�سماعات احلائط و�سماعات اليد, النظارات, اك�س�سوارت املو�سة, منتجات التجميل 
والعطور, ال�سلع من اجللد, احلقائب ومفار�س ال�سرير, اأقم�سة املنزل, الأغرا�س املنزلية, 
والتجزئة,  اجلملة  خدمات  التدخني,  واأغرا�س  الريا�سة  اأغرا�س  الأمتعة,  القرطا�سية, 
طلب اخلدمات عرب الإنرتنت فـيما له عالقة باملالب�س والأحذية واأغطية الراأ�س و�ساعات 
ال�سلع  والعطور,  التجميل  مواد  املو�سة,  واك�س�سوارات  النظارات  اليد,  و�ساعات  احلائط 
اجللدية واحلقائب وفر�س ال�سرير واأقم�سة املنزل, الأغرا�س املنزلية, القرطا�سية والأمتعة 
ومواد الريا�سة ومواد التدخني(, تاأجري امل�ساحات الإعالنية )خدمات الطلب عرب الربيد 
وخدمات الطلب الإلكرتوين املحو�سبة فـيما له �سلة باملالب�س والأحذية واأغطية الراأ�س 
و�ساعات احلائط و�ساعات اليد, والنظارات واك�س�سوارات املو�سة, ومواد التجميل والعطور, 
ال�سلع اجللدية واحلقائب وفر�س ال�سرير, واأقم�سة املنزل, والأغرا�س املنزلية والقرطا�سية, 

واحلقائب ومواد الريا�سة ومواد التدخني(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153248

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

والأطفال,  والن�ساء  الرجال,  )مالب�س  مالب�س  �سالت,  كتانية,  مالب�س  طويلة,  جوارب 

معطف  ال�سباحة,  مالب�س  النوم,  مالب�س  الداخلية,  املالب�س  الراأ�س,  غطاء  اجلوارب, 

وال�سالت,  العنق  واأغطية  الراأ�س  اأغطية  وحتديدا  امللحقات  ال�سالت,  الأحزمة,  احلمام, 

مناديل الثياب, ربطات العنق, القفازات, الأحذية والأحزمة من اجللد(, مباذل ا�ستحمام, 

اأحذية, اأو�سحة لتغطية الراأ�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153249
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

جلود تقليد )اجللود واأ�سباه اجللود, ال�سلع امل�سنوعة من هذه املواد )مبا فـي ذلك �سمن 
الفئة 18(, حتديدا ال�سلع ال�سغرية امل�سنوعة من اجللد, احلقائب الكبرية وحقائب ال�سفر, 
النقود  وحامالت  حمافظ  الأمتعة,  حقائب  الأمتعة,  وال�سم�سيات,  املظالت  احلقائب, 

الأخرى(, مظالت, �سما�سي, اأكيا�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153250
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

املواد  الأ�سعار,  بطاقات  حامالت  املواد  تلك  من  امل�سنوعة  وال�سلع  الكرتون  )الورق,  ورق 
املكتب  م�ستلزمات  )املطبوعة(,  الفوتوغرافـية  ال�سور  الكتب,  جتليد  مواد  املطبوعة, 
الر�سم,  اإلكرتونية, م�ساطر  اأو غري  اإلكرتونية  الر�سا�س  اأقالم  برايات  الأثاث,  با�ستثناء 
الأكيا�س  الو�سائد,  اخلتم,  و�سائد  املطاطية,  املا�سحات  املكتب,  )م�ستلزمات  اخلرامات 
)مظروف, جراب(, من الورق اأو البال�ستيك, لأغرا�س التغليف, مواد التغليف )للتبطني, 
احل�سو(, مواد من الورق اأو الكرتون, ورق التغليف, علب من البال�ستيك, الورق والكرتون 
للتعبئة, م�سابك النقود, الال�سقات(, دفاتر قرطا�سية, ورق مقوى, مماحي من املطاط, 
مواد  ر�سم,  م�ساطر  مطبوعات,  مطبوعة,  فوتوغرافـية  �سور  مكتبية,  لوازم  خرامات 
لتجليد الكتب, اأكيا�س مغلفات واجربة, من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة, ختامات, م�سابك 

لالأوارق املالية, مواد تغليف تو�سيد اأو ح�سو, من الورق اأو الكرتون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو.كي جي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ديزيل �سرت. ?? دي-????? ميتزينجني, اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6

��ســــــــم �لوكيـــــــــل : الزينة العاملية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153605

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سريفة املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 121ر.ب : 100, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

التجميل  وم�ستح�سرات  للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  ال�سلع  عر�س 

الأك�ساك  فـي  بالتجزئة  والأحذية  وامللبو�سات  املن�سوجات  بيع  والبخور,  الزينة  و�سابون 

البيع  وال�سيل,  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  والأ�سواق, 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سةللحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر, البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي ال�سطناعية, البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج �سحم احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب :311 ر.ب: 123, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154560

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

بيع اأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة اخلري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب :1358 ر.ب : 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154562

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

زيوت الت�سحيم واملحركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة اخلري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 1358 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154734

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

تقدمي املاأكولت ال�ساخنة والباردة, تقدمي الطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوار�س املا�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 1828ر.ب : 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154851

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة وادي غول للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 617 ر.ب: 311, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/11
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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: 114236
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/5/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1299 فـي 2018/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جمموعة �سم�س جعالن �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإبراهيم بن حمد بن را�سد البطيني للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 127 ر.ب: 416, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/6م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123464
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1274 فـي 2018/12/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: عوافـي لالأعمال الدولية
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأحمد ها�سل 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1441 ر.ب: 132 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م  
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 142785

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1381 فـي 2021/2/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأرزاق منح للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبراج ال�سموخ املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 310 ر.ب: 612 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/12م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85771
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/1/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1069 فـي 2014/9/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة غورو لل�سيافة املحدودة
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2472 ري�س ورك 03, الطابق 24, ريج�س مربع �سوق اأبوظبي 
العاملي, برج ال�سلع,  جزيرة املاريا, اأبوظبي, الإمارات العربية 

املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97058
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1147 فـي 2016/5/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جمموعة بريبول هاين
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2472 ري�س ورك 03, الطابق 24, ريج�س مربع �سوق اأبوظبي 
العاملي, برج ال�سلع,  جزيرة املاريا, اأبوظبي, الإمارات العربية 

املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م  

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97423
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1147 فـي 2016/5/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جمموعة بريبول هاين
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2472 ري�س ورك 03, الطابق 24, ريج�س مربع �سوق اأبوظبي 
العاملي, برج ال�سلع,  جزيرة املاريا, اأبوظبي, الإمارات العربية 

املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م 

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 118518

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/9/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1253 فـي 2018/5/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة 800 بيتزا ذ.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2472 ري�س ورك 03, الطابق 24, ريج�س مربع �سوق اأبوظبي 

العاملي, برج ال�سلع,  جزيرة املاريا, اأبوظبي, الإمارات العربية 

املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/11م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م 
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــة��شـــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

2013/7/15التجارة وال�سناعةال�سريا للخدمات الفنية  172597

275692
ايه تي اند تي انتيلك�سوال 

بروبريتي || ال بي
2013/2/4التجارة وال�سناعة

375693
ايه تي اند تي انتيلك�سوال 

بروبريتي || ال بي
2013/2/4التجارة وال�سناعة

427234
اآ�سالند لي�سن�سنغ اآند 
انتيليكت�سوال بروبريتي

 ال ال �سي
2004/12/14التجارة وال�سناعة

528803
اوت�سوكا فارما�سوتيكال

 كو.ليمتد
2004/12/20التجارة وال�سناعة

675614
باير كان�سيومري كري
 هولدينغز ال ال �سي

2013/4/2التجارة وال�سناعة

775615
باير كان�سيومري كري 
هولدينغز ال ال �سي

2013/4/2التجارة وال�سناعة

2013/10/31التجارة وال�سناعة�سبريي توب �سايدر876362

2014/11/4التجارة وال�سناعة�سبريي توب �سايدر976363

2014/11/4التجارة وال�سناعةاآبفي اإنك   1081323

2014/11/4التجارة وال�سناعةاآبفي اإنك   1181324
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــة��شـــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

128259
�سركة عمر قا�سم العي�سائي 
و�سركاه للت�سويق املحدودة

2001/7/29التجارة وال�سناعة

1376339
�سركة اأجا 

لل�سناعات الدوائية املحدودة   
2013/9/8التجارة وال�سناعة

2014/8/6التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ م م1480670

2005/7/2التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جاي1528740

2005/7/2التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جاي1628741

1776113
فيات جروب اوتوموبيلز 

ا�س بي ايه
2013/10/31التجارة وال�سناعة

2013/5/22التجارة وال�سناعةتامي هوتيلز ماجنمنت ال ال �سي1874784

2013/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي1975155

2013/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي2075154

2013/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي2175153

2013/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي2275152

2013/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي2375151

2013/8/20التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي2475150

2013/8/20التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي2575149

2013/8/20التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي2675148

2013/8/20التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي2775147

2013/8/20التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي2875146

2005/5/18التجارة وال�سناعةكامرب ا�س ال2928684
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــة��شـــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

2005/5/18التجارة وال�سناعةافيكو ا�س.بي.ايه3028576

2005/5/18التجارة وال�سناعةافيكو ا�س.بي.ايه3128575

2006/9/3التجارة وال�سناعةافيكو ا�س.بي.ايه3228574

337680
كابو�سيكي كاي�سا بانداي 
)بانداى كو ليمتد(   

2001/9/16التجارة وال�سناعة

347679
كابو�سيكي كاي�سا بانداي 
)بانداى كو ليمتد(   

2001/9/16التجارة وال�سناعة

3528635
لينينج �سبورت�س 

)�ساجنهاي(كومباين ليمتد
2005/3/6التجارة وال�سناعة

3628634
لينينج �سبورت�س 

)�ساجنهاي( كومباين ليمتد
2005/5/31التجارة وال�سناعة

3728633
لينينج �سبورت�س

 )�ساجنهاي( كومباين ليمتد
2005/5/31التجارة وال�سناعة

3828632
لينينج �سبورت�س 

)�ساجنهاي( كومباين ليمتد
2005/4/3التجارة وال�سناعة

3928631
لينينج �سبورت�س 

)�ساجنهاي( كومباين ليمتد
2006/4/16التجارة وال�سناعة

4028630
لينينج �سبورت�س 

)�ساجنهاي( كومباين ليمتد
2005/5/31التجارة وال�سناعة

4180430
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2014/3/26التجارة وال�سناعة

4280429
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2014/5/11التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــة��شـــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

4380428
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2014/3/26التجارة وال�سناعة

4480427
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2014/3/26التجارة وال�سناعة

4579612
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2014/3/26التجارة وال�سناعة

4678984
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2014/4/21التجارة وال�سناعة

4778983
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2014/3/25التجارة وال�سناعة

4874801
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2013/5/22التجارة وال�سناعة

4974800
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2013/5/22التجارة وال�سناعة

5074799
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2013/5/22التجارة وال�سناعة

5174798
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2013/5/22التجارة وال�سناعة

5280789
�سن فارما�سيوتيكال
 اند�سرتيز ال تي دي

2014/8/6التجارة وال�سناعة

-176-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

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 عامر مبارك حبيب �ل�سليمي و�سركاه - ت�سامنية، 
�ملن�سور فـي �جلريدة �لر�سمية �لعدد )١٤٤٤(، �ل�سـادر بتاريخ ٥ ذو �لقعدة ١٤٤٣هـ، �ملو�فـق 
٥ يونيو ٢٠٢٢م، �إذ وردت �سيغة �الإعالن على �أنه �نتهاء �أعمال �لت�سفية لل�سركة �ملذكورة 

بينما �ل�سحيح هو �إعـــالن بدء �أعمال �لت�سفية لها كاالآتي: 

عامر بن مبارك بن حبيب ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر مبارك حبيب ال�سليمي و�سركاه - ت�سامنية
يعلـن عامر بن مبارك بن حبيب �ل�سليمي �أنـه يقــــــوم بت�سفـيـــــة �سركـــــــة عامر مبارك حبيب 
بالرقـم ١٢٠٣٦٦٥،  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  �ل�سليمي و�سركاه - ت�سامنية، و�مل�سجلـة لدى 
فـي  �ل�سركــــة  متثيـــل  حـــق  وحـــده  وللم�سفـي  ٢٠٢٢/٢/٢٣م،  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا 
�لت�سفـية �أمام �لغـري، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي: 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم: ٩٩٢١١٦٣٣
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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اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

ا�ستــــدراك

واملقاوالت  للتجارة  الف�سية  املحارة  ل�سركـة  الت�سفيـــة  اأعمـال  بدء  اإعالن  اإلى  باالإ�ســارة 

الثاين  ربيع   20 بتاريخ  ال�سـادر   ،)1369( العدد  الر�سمية  اجلريدة  فـي  املن�سور  �ش.م.م، 

1442هـ، املوافـق 6 دي�سمرب 2020م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج اال�ستثمــار اإلى 

اأنه قد مت عزل امل�سفي / مكتب املها لتدقيق احل�سابات، وتعيني / مكتب ا�ست�سارات االإدارية 

فرييتا�ش، م�سفيا لل�سركـة املذكورة اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان االآتي:

هاتف رقم: 99753292

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه بن عي�سى بن 
حممد البادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٠٦١٤٩٥
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٢٩٠٠٢٨٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سنني بن حممد القرطوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد مطرح العاملية �ش.�ش.و
يعلن حممد بن �سنني بن حممد القرطوبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأجماد مطرح العاملية 
�ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٩٧٠٢٣, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:٩١٢١٤٢٩٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

�سلطان بن عبدالقادر بن عبداللـه البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخور ال�ساخمة للتجارة �ش.م.م

يعلن �سلطان بن عبدالقادر بن عبداللـه البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سخور ال�ساخمة 
للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٨١٣٣, وللم�سفي وحـده حــــــق 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:٧٩٦١٢٣٣٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

في�سل بن ح�سن بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سناع العاملية لال�ستثمار والتنمية �ش.م.م

يعلن في�سل بن ح�سن بن اأحمد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سناع العاملية لال�ستثمار 
وحـده  وللم�سفي   ,١٨٣٠٠٢٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  والتنمية 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:٩١٢١٤١١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حممد بن بخيت بن علي تبوك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األف ومليون للتجارة �ش.م.م

األف ومليون للتجارة �ش.م.م,  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن حممد بن بخيت بن علي تبوك 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٧٠٩٦, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٥/٢٥م, 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٦٥٩٥٠٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عي�سى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء اأكرب للتجارة �ش.م.م

يعلن عي�سى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبناء اأكرب للتجارة 
بالرقـم ١٣٣٨٩٣٨, وللم�سفي وحـده حــــــق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م, 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٩١٤٤٤٧٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عبدالعزيز م�سهود
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سريين املتكاملة للتجارة �ش.م.م

يعلن عبدالعزيز م�سهود اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سريين املتكاملة للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة 
٢٠٢٢/٥/٢٢م,  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١٣١٤٨٤٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٧٦٨ ر.ب:٣٢٠
هاتف رقم:٩٩٥٨٠٩١٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علوي بن عبداللـه بن اأحمد مقيبل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدهناء املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن علوي بن عبداللـه بن اأحمد مقيبل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الدهناء املتحدة للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٠٣٠٠, وفقا لتفاق  واملقاولت - تو�سية, وامل�سجلة لدى 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٦/٩م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٢٩٣٣٤٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

اأنور اإبراهيم خلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سارة ال�سرق الدولية �ش.م.م

يعلن اأنور اإبراهيم خلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ح�سارة ال�سرق الدولية �ش.م.م, وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٩٢٣, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٤٠٣١٠١٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

في�سل بن حممد بن �سليم الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سواحي الغربة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن في�سل بن حممد بن �سليم الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سواحي الغربة للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٩٥٩٣, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٢٥ ر.ب:٤٢١

هاتف رقم:٩٣٣٣٣٧٠٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

جا�سم بن حممد بن �سامل العمبوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للمقاوالت �ش.م.م

يعلن جا�سم بن حممد بن �سامل العمبوري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلليج للمقاولت �ش.م.م, 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٢٣٥٠٣٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦٥٠٠٠١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عي�سى بن غلوم بن ح�سن العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى واإخوانه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عي�سى بن غلوم بن ح�سن العجمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عي�سى واإخوانه للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣٣٠٦٨٩٥, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٧٢٠ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٢٣٢٩٢٣٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

خليفة بن �سامل بن خليفة املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدور جمزي للتجارة - ت�سامنية
يعلن خليفة بن �سامل بن خليفة املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بدور جمزي للتجارة - 
ال�سركاء  وفقا لتفاق  بالرقـم ١١٤٢٣٦٥,  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية, 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٦/٨م,  املوؤرخ 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

العنوان الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٤٤٩ ر.ب:٥٠٠
هاتف رقم:٩٢٣٧١٧٩٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

ن�سر بن عبداللـه بن مبارك املع�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء �سيجان الوطنية �ش.م.م
يعلن ن�سر بن عبداللـه بن مبارك املع�سري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سواء �سيجان الوطنية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٦٦٩٢, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ٢٠٢٢/٦/٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٧٢١٠٩٩٧ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حممود بن �سعيد بن �سالح الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم املتقدم �ش.م.م

�ش.م.م,  املتقدم  النجم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  �سالح  بن  �سعيد  بن  حممود  يعلن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٩١٠٦٠, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٣١م, 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٢٢٦٦٠٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن عبداللـه بن حمود احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول خالت للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن عبداللـه بن حمود احلارثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سهول خالت للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٥١٧٥, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٢٥ ر.ب:٤٠٠

هاتف رقم:٩٦٤٤٤٣١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عمران بن �سعيد بن عمران املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الطموح ال�سامخ احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عمران بن �سعيد بن عمران املنذري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الطموح ال�سامخ احلديثة 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٩٧٣٥, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٤٠ ر.ب:٤٠٠

هاتف رقم:٩٥٠٩٢٤٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مانع بن عامر بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع ال�سفاة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ينابيع ال�سفاة للتجارة  يعلن مانع بن عامر بن علي احلجري 
واملقاولت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٠٠٥٢, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٢٥ ر.ب:٤٢١

هاتف رقم:٩٣٣٣٣٧٠٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حممد بن اأحمد بن �سعيد امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ختام الريف للمقاوالت واال�ستثمار �ش.م.م

يعلن حممد بن اأحمد بن �سعيد امل�سيخي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ختام الريف للمقاولت 
وللم�سفي   ,١٢٣٥٧٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  وال�ستثمار 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٢٧٤٤٥٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روابط املنطق �ش.م.م

يعلن يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع روابط املنطق 
بالرقـم ١١٠٤٩٩٤, وللم�سفي وحـده حــــــق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م, 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٣٨٣ ر.ب:١٣١

هاتف رقم:٩٣٣٢٤٨١٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-188-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

اأمين بن اإبراهيم بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد النهرين للتجارة �ش.م.م

يعلن اأمين بن اإبراهيم بن علي الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روافد النهرين للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٨٥٥١, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٤/٢٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٢٨١٥٦٥٥ -٩٩٣١١٨٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن �سويد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ورثة �سعيد بن �سويد بن جمعة الوهيبي للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن �سعيد بن �سويد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ورثة �سعيد بن �سويد بن 
جمعة الوهيبي للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٩٣١٧, 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩١١١٩٥١٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حمد بن علي بن ناجم الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الكامل احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمد بن علي بن ناجم الها�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبراج الكامل احلديثة للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٠٢٩٠, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٢٢٢٢٩٧٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مبارك بن �سعيد بن �سيف ال�سلطي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوت ال�سفرد �ش.م.م

يعلن مبارك بن �سعيد بن �سيف ال�سلطي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سوت ال�سفرد �ش.م.م, وامل�سجلة 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٢٣٩٢٥٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٣٠٥٥٥٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-190-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

اأ�سلم بن عبدالر�سول بن �سالح الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل جيدان للتجارة �ش.م.م
يعلن اأ�سلم بن عبدالر�سول بن �سالح الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ستقبل جيدان 
لتفاق  وفقا   ,١٠٨٢٤٢٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٨٦ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٢٦٠٦٦٨٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإح�سان بن علي بن عبا�ش اليو�سف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فوالذ املتحدة �ش.م.م
يعلن اإح�سان بن علي بن عبا�ش اليو�سف اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فولذ املتحدة �ش.م.م, 
املوؤرخ  الـتجاري بالرقـم ١٣٠٠٢٤١, وفقا لتفاق ال�سركاء  اأمانة ال�سجل  وامل�سجلة لدى 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٥/٢٩م, 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان الآتـي:
الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٤٠ ر.ب:١١٦
هاتف رقم:٩٩٧٨٨٧٧٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

علي بن نا�سر بن �سامل الطار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم اجلنبة للتجارة - تو�سية

يعلن علي بن نا�سر بن �سامل الطار�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سائم اجلنبة للتجارة - 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٢٠٢٤٧٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية, 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥ ر.ب:٣١٥
هاتف رقم:٩٦٣٢١٢٢٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن حميد بن �سعيد الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثلية للتجارة واخلدمات �ش.م.م

يعلن �سعيد بن حميد بن �سعيد الها�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأثلية للتجارة واخلدمات 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٣٣٢٠٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٠٩ ر.ب:١٣٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

�سعيد بن �سيف بن نا�سر الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأماجد للتجارة �ش.م.م

يعلن �سعيد بن �سيف بن نا�سر الغافري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأماجد للتجارة �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥٦٤٣٣١, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:١٦٨ ر.ب:٣١٨
هاتف رقم:٩٩٤٤٠٧٦٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خفدي مل�ساريع املياه والتجارة - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن �سيف بن نا�سر الغافري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خفدي مل�ساريع املياه والتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥٢٢٣٠٢, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٢٢٧ ر.ب:٣٢٩
هاتف رقم:٩٩٤٤٠٧٦٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

بدر بن علي بن دروي�ش البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاء االأزرق العاملية للتجارة �ش.م.م

يعلن بدر بن علي بن دروي�ش البطا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املاء الأزرق العاملية للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٦٧٠٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٩٩٧ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٩٣٣٢٢١٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت االأعمال العاملي �ش.م.م

يعلن بدر بن علي بن دروي�ش البطا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بيت الأعمال العاملي �ش.م.م, 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٠٩٣٩٥٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب:١٩٩٧ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٩٣٣٢٢١٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدجاج احلار �ش.م.م

يعلن يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الدجاج احلار �ش.م.م, 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٣٢٦٦١٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٣٢٣ ر.ب:١٤٠

هاتف رقم:٩٣٣٢٤٨١٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالرحمن بن خلفان االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلزميات للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبدالرحمن بن خلفان الأن�ساري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خلزميات للتجارة - ت�سامنية, 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,٣٢٣٠٧٣٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٤٩٢٦٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج مزون لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خليج مزون لال�ستثمار 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥١٤٩٦, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٥/٢٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان التفاوؤل للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن عبداللـه بن حممد الفار�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة كيان التفاوؤل للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٩١٦٠, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ٢٠٢٢/٦/٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٥٠ ر.ب:١٢٤
هاتف رقم:٩٦٦٦٦٦٨٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأطل�ش الف�سية - ت�سامنية
يعلن حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الأطل�ش الف�سية - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٧٢٧٢, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٥/٣٠م, 
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

الآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:١٥٦ ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٦٣٠٢٥٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل مزون - تو�سية

يعلن حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نخيل مزون - تو�سية, 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١٠٧٩٤٢٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/٥/٣٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٥٠٤ ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٦٣٠٢٥٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طموح االأخوة �ش.م.م
يعلن عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة طموح الأخوة �ش.م.م, وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٤٦٥٤, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٠١٠ ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٨٢٨٢٢١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رتيل احل�سني �ش.م.م

يعلن عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو رتيل احل�سني �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١١٩٣٩٢٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/٥/٣٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٠١٠ ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٨٢٨٢٢١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

نا�سر بن �سامل بن مبارك املغيزوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق اجلنبة للتجارة - ت�سامنية

يعلن نا�سر بن �سامل بن مبارك املغيزوي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سروق اجلنبة للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٥٤٥٥, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٤٥ ر.ب:٣١٥
هاتف رقم:٩٦٣٢١٢٢٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ جزماء للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �سواطئ جزماء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املغيزوي  �سامل بن مبارك  نا�سر بن  يعلن 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٨٥٧٣, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٤٥ ر.ب:٣١٥
هاتف رقم:٩٦٣٢١٢٢٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حممود بن �سعيد بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأحمد بن �سعيد املقبايل واإخوانه للتجارة - تو�سية

يعلن حممود بن �سعيد بن حممد املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأحمد بن �سعيد املقبايل 
واإخوانه للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٧٠٣٩٦٨٩, وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٨٧ ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٥٣٠٦١٠٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن �سامل بن علي النجار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة املدار العربي املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن علي بن �سامل بن علي النجار اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املدار العربي املتحدة للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢١٣٨٠, وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
 والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:١٢٥٣ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٩٩٧٧٧٠٩٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عي�سى بن م�سلم بن �ساملني الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري امليحة للمقاوالت - تو�سية
يعلن عي�سى بن م�سلم بن �ساملني الكيومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سحاري امليحة للمقاولت - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٢٣٤٢, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:١٥٧ ر.ب:٣١٦
هاتف رقم:٩٦٩٩٩٦٠٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإ�سماعيل بن �سامل بن عبداللـه ال�سرياوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اإ�سماعيل بن �سامل ال�سرياوي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

اإ�سماعيل بن �سامل  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  ال�سرياوي  اإ�سماعيل بن �سامل بن عبداللـه  يعلن 
ال�سرياوي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣٠٧١٠٥٧, 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦٢٠١٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عبدال�سالم بن نا�سر بن عبداللـه اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبدال�سالم بن نا�سر اخلرو�سي و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن عبدال�سالم بن نا�سر بن عبداللـه اخلرو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبدال�سالم بن نا�سر 
اخلرو�سي و�سركاه للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٣٠٤٦, 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن عبداللـه بن �سليمان ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء النه�سة املتحدة - تو�سية
يعلن خالد بن عبداللـه بن �سليمان ال�سيابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سياء النه�سة املتحدة - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٤٨٢٩, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٦/٨م, 
العنوان  ال�سركـــة علــى  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  اجلميــع مراجعــــة 

الآتـي:
 والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٨١ ر.ب:٣١٨
هاتف رقم:٩٢٣٥٤٥٩٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

علي بن خمي�ش بن خلفان املزيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد �سحم للتجارة - تو�سية

يعلن علي بن خمي�ش بن خلفان املزيني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سد �سحم للتجارة - تو�سية, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٠٤٣١, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
التــي تتعلــــق  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٤٨ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٩٠٧٨٤٣٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خمي�ش بن عو�ش بن �سيف الغريبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغريبي والبلو�سي للتجارة - ت�سامنية

يعلن خمي�ش بن عو�ش بن �سيف الغريبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الغريبي والبلو�سي للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٨٠٧٣٩٢٩, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٢٥٠٠٠٨١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-203-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عبدالرحمن بن خلفان االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن عبداللـه بن حممد املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبدالرحمن بن خلفان الأن�ساري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن عبدالـله بن حممد 
املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣١٨٤٥٢٨, 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٤٩٢٦٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

ر�ستم بن عبدالر�سول بن �سالح الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج املحامد للتجارة - تو�سية
يعلن ر�ستم بن عبدالر�سول بن �سالح الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة برج املحامد للتجارة - تو�سية, 
٢٠٢٢/٦/٨م,  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١١٧٠٣٣٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٨٦ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٢١٥٢٣٤٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حممد بن �سامل بن قا�سم الكحايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق ال�سرقية للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن �سامل بن قا�سم الكحايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة طريق ال�سرقية للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٠٥٠٤, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم:٩٦٦٦٦٠٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن حمد بن علي اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش ال�سر العاملية �ش.م.م

يعلن خالد بن حمد بن علي اليعقوبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأر�ش ال�سر العاملية �ش.م.م, وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٣٢٤٥, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٦م, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٧٧ ر.ب:٥١٦
هاتف رقم:٩٩١١٦٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عبدالوحيد حاج جان حممد غالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو با�سل املتحدة - تو�سية
يعلن عبدالوحيد حاج جان حممد غالم اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو با�سل املتحدة - تو�سية, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٤٩٦٢, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
التــي تتعلــــق  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٤٠٥ ر.ب:١٢١

 هاتف رقم:٩٨٨٩١٦٦٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حبيب بن عبداللـه الزدجايل وولده للتجارة - ت�سامنية

يعلن حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حبيب بن عبداللـه الزدجايل 
وولده للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٥٨٥٩٠, وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٢٨٩٠٩٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

علي بن �سامل بن م�سعود النزواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور وادي احللتي للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سقور وادي احللتي للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٨٠٧٦٨٣٩, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب:٤٠٦ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٧٨٠٤٠٨٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن حمد بن �سعيد اخلمب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلمب�سي املا�سية - ت�سامنية

يعلن �سليمان بن حمد بن �سعيد اخلمب�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلمب�سي املا�سية - ت�سامنية, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٧٩٥٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٣٣٣٣٤٨٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

علي بن �سيف بن �سامل املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن �سيف املقبايل للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن علي بن �سيف بن �سامل املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي بن �سيف املقبايل للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٨٥١٦, وللم�سفي  واملقاولت - تو�سية, وامل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٣٧ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٥٣٥٤٣٩٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن حميد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع خالد البادي الوطنية للمقاوالت - ت�سامنية

يعلن خالد بن �سعيد بن حميد البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع خالد البادي الوطنية 
للمقاولت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٩٠٠٥, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٣٩ ر.ب:٣١١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عامر بن حمد بن �سامل املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل اجلاح�ش الوطنية للمقاوالت �ش.م.م
يعلن عامر بن حمد بن �سامل املالكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معامل اجلاح�ش الوطنية 
للمقاولت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٣٨٥٠, وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٥/٢٨م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٥٤٧ ر.ب:٣٢٠

هاتف رقم:٩٥١٨٨٢١١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبتكار ال�سريع للتجارة واملقاوالت - تو�سية
للتجارة  ال�سريع  البتكار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سنيدي  �سليم  بن  را�سد  بن  �سامل  يعلن 
واملقاولت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٧٢٠٨, وللم�سفي وحـده 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:٣١٣ ر.ب:٣١٦

هاتف رقم:٩٩٤٢١٣٣٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حممد بن دروي�ش بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي الوقيبة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن حممد بن دروي�ش بن اأحمد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روا�سي الوقيبة للتجارة 
واملقاولت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٣١٨٣, وللم�سفي وحـده 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٣٤ ر.ب:٣٢١
هاتف رقم:٩١١١٢٢٣٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن غا�سي بن دغيميل اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحائب ال�سام للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سحائب ال�سام للتجارة  يعلن نا�سر بن غا�سي بن دغيميل اجلنيبي 
وللم�سفي   ,١١٥٠٣١٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاولت 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي  وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٢٧١ ر.ب:٤٢١

هاتف رقم:٩٥٥٥٥١٨٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل ال�سيارات ال�سخمة �ش.م.م
يعلن مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عامل ال�سيارات ال�سخمة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨١٨٥٩, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٢/٢٢م, 
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

الآتـي:
العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٣٥٨ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٢٤١٣٩٣٥٠ -٩٩٣٢٦٢٣٢  فاك�ش رقم:٢٤١٣٩٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن عبداللـه بن ح�سن فا�سل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجتهدون للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن ح�سن فا�سل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املجتهدون للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢٠٦٢٦٢٣, وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٩م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٩١٠٠٨٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

نوح بن اإ�سحاق بن اإ�سماعيل البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول �سنا�ش املتحدة للتجارة �ش.م.م

املتحدة  اأ�سول �سنا�ش  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  البلو�سي  اإ�سماعيل  اإ�سحاق بن  يعلن نوح بن 
وحـده  وللم�سفي   ,١٢٥٧٣٤٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:١٥٣ ر.ب:٣٢٤
هاتف رقم:٩٠٤٠٠٠٠٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن خليفة بن �سيف الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرمول لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية

يعلن حممد بن خليفة بن �سيف الربيعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مرمول لالإن�ساء والتعمري - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٩٨٠٧, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٦٠٤٠٠٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

ح�سن بن �سامل بن عبداللـه الذهب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنوار ال�ساملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن ح�سن بن �سامل بن عبداللـه الذهب اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأنوار ال�ساملة للتجارة 
وللم�سفي   ,١٠٢٦٧٠٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاولت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٥٨٢٣٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

برابود كومار كيمجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأجنحة العاملية �ش.م.م

يعلن برابود كومار كيمجي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأجنحة العاملية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٦٠٨٠٢٩, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٧/٢٤م, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٤٥٦ ر.ب:١١٧
هاتف رقم:٩٢٨٣٦٤٩٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

�سامل بن حممد بن علي املعيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات اجلنان للم�ساريع �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نفحات اجلنان للم�ساريع  يعلن �سامل بن حممد بن علي املعيني 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٨٧٩٣, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  ٢٠٢٢/٦/١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٠١ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٢٣٣٤٣٣٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالرحمن بن �سليمان بن متيم الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اخلدمات الفنية وامليكانيكية املتطورة �ش.م.م

الفنية  اخلدمات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهنائي  متيم  بن  �سليمان  بن  عبدالرحمن  يعلن 
وامليكانيكية املتطورة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٦٠١٤, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:١٧٥ ر.ب:٦١٢
هاتف رقم:٩٩٤٤٧٠٤٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

�سامل بن �سعيد بن حممد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم املحافظة للتجارة - تو�سية
 - املحافظة للتجارة  يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سيم  اأنـه  الهنائي  يعلن �سامل بن �سعيد بن حممد 
املوؤرخ  ال�سركاء  بالرقـم ١٠١٣٠٧٨, وفقا لتفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  تو�سية, 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/٢٧م, 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب:٤٣ ر.ب:٥١٦

هاتف رقم:٩٩٥٧٧٦٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالهادي بن �سالح بن فرج العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبدالهادي بن �سالح بن فرج العرميي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة امل�سباح للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١١٣٨٨٠, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٢٣١٠ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٩٢٧٢٧٠٧٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن ظليع للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ش اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ابن ظليع للتجارة واملقاولت - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١٧١٢٠١, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩١٥٥٥٥٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأبو �سهيل غوا�ش للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأبو �سهيل غوا�ش للتجارة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ش 
واملقاولت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢٢٣٠٤٠٢, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩١٥٥٥٥٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القلعة الكربى للتجارة - ت�سامنية

 - القلعة الكربى للتجارة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ش 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٢٩٩٩, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩١٥٥٥٥٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها العربية العاملية للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ش اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املها العربية العاملية للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٢١٠, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩١٥٥٥٥٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

اأحمد بن �سامل بن هدوب الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداف الغبي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �سامل بن هدوب الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سداف الغبي للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥١٠١٣, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٩٤ ر.ب:٤٢١

هاتف رقم:٩٩٧٧٣٣٠١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا احلوية للم�ساريع �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �سامل بن هدوب الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مرايا احلوية للم�ساريع �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٩٩١٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٩٤ ر.ب:٤٢١

هاتف رقم:٩٩٧٧٣٣٠١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �سحار ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة �سحار ال�ساملة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٦٨٠٦, وللم�سفي  للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦٢٣٣٤٤٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمدان بن علي بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد الواعد للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمدان بن علي بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املجد الواعد للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٨٩٨٠١, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٤٢٠ ر.ب:٤٢١

هاتف رقم:٩٩٣١١٣٣٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

�سهيل بن خمي�ش بن حارب احلامدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برهان الباطنة احلديثة �ش.م.م
يعلن �سهيل بن خمي�ش بن حارب احلامدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة برهان الباطنة احلديثة 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٠٤٩٥٨٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٣٥١٧٧٧٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريان الغبرياء للتجارة - تو�سية
يعلن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ريان الغبرياء للتجارة - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٣١٩١, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمــام  ٢٠٢٢/٦/١١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
العنوان  ال�سركـــة علــى  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  اجلميــع مراجعــــة 

الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:١٢ ر.ب:٥١٢
هاتف رقم:٩٩٤٢٢٤٤٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-220-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

خلفان بن حممد بن علي املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�ساحل الع�سرية - تو�سية
يعلن خلفان بن حممد بن علي املالكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة ال�ساحل الع�سرية - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٧٩٣١, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمــام  ٢٠٢١/٨/١٧م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
العنوان  ال�سركـــة علــى  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  اجلميــع مراجعــــة 

الآتـي:
والية قريات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٣٨٨١٨٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأنور بن عبدالرحمن بن عي�سى اخلنجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجع الدقم البيئي �ش.م.م
يعلن اأنور بن عبدالرحمن بن عي�سى اخلنجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة منتجع الدقم 
البيئي �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٠٣٢, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب:٧١٧ ر.ب:١١٦
هاتف رقم:٩٩٣٣٧١٧١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة الإدارة امل�ساريع �ش.م.م

يعلن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املتحدة لإدارة امل�ساريع 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٦٨٦٦, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١١ ر.ب:١١٨

هاتف رقم:٩٩٣٢٥٤٦٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عمر بن �سعود بن حم�سن العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة االأنظار الوطنية �ش.م.م

يعلن عمر بن �سعود بن حم�سن العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روعة الأنظار الوطنية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٥٧٤٢, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٦/١٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ش.ب:٥٢٠ ر.ب:١٢٢

هاتف رقم:٩٩٤٤٨٣٤١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

اأحمد بن علي بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة احلياة احلديثة العاملية للتجارة العامة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن علي بن اإبراهيم البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلياة احلديثة العاملية 
للتجارة العامة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٤٢٥٧, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٥٣٤٣٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول اجلزيرة للتجارة والنقل - ت�سامنية

اجلزيرة  �سهول  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  عبداللـه  بن  حممد  بن  عبدالعزيز  يعلن 
للتجارة والنقل - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣١٧٦٤٠١, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣٣٠١٩١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

عبداملجيد بن اأحمد بن حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عبداملجيد بن اأحمد بن حممد البلو�سي و�سريكه �ش.م.م

يعلن عبداملجيد بن اأحمد بن حممد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداملجيد بن اأحمد بن 
حممد البلو�سي و�سريكه �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٤٣٣٣, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٧٤٩٠٨١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سهيل بن را�سد بن �سهيل البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة را�سد بن �سهيل بن �سويد البادي وولده للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سهيل بن را�سد بن �سهيل البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة را�سد بن �سهيل بن �سويد البادي 
وللم�سفي   ,٣٠١٦٥١٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  وولده 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٧٧٧٧٩٨٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

فاطمة بنت حممد بن خمي�ش الغافرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواء للت�سميم االإبداعي �ش.م.م

تعلن فاطمة بنت حممد بن خمي�ش الغافرية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة رواء للت�سميم الإبداعي 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٥٩٢٩, وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٦٥٥ ر.ب:١٣٠

هاتف رقم:٩٥٥٣٠٠٩٤ 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

عائ�سة بنت حممد بن �سامل احلامتية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوات جوهرة البنف�سج - ت�سامنية

تعلن عائ�سة بنت حممد بن �سامل احلامتية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة خطوات جوهرة البنف�سج - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٠٣٨٩, وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
التــي  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــية  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٣٣ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩١٢٥١٢٧٩ 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

�سعيد بن �سامل بن �سعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العناية الق�سوى بال�سيارات �ش.م.م

يعلن �سعيد بن �سامل بن �سعيد العلوي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العناية الق�سوى بال�سيارات �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٨٦٣٩, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٦م, 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية م�سقط - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٣٧٠٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن حميد بن نا�سر احلرملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو حنني احلديثة �ش.م.م

يعلن �سعيد بن حميد بن نا�سر احلرملي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اأبو حنني احلديثة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٥٨٤٢, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٨٠١٢٣٩٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

ح�سني بن عبداللـه بن علوي باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ح�سني بن عبداللـه و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن ح�سني بن عبداللـه بن علوي باعمر اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ح�سني بن عبداللـه و�سريكه 
وفقا لتفاق   ,١١٣٤١٤٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٢م,  ال�سركاء 
باأعمــال ال�سركـــة  التــي تتعلــــق  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٦٢ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٩٦٦٦٩٩٤٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا كتارا للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سرايا كتارا للتجارة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٦٠٨٤, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢١٦٦٦٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

خالد بن عامر بن اأحمد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأحمد بن علوي الكاف و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

الكاف  علوي  بن  اأحمد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليافعي  اأحمد  بن  عامر  بن  خالد  يعلن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢٠٧١٣٥٥, وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠١٨/١٢/٢٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٢٠٧٢٦ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٩٧٠٨٠٤٤٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالرحمن بن خليفة بن حممد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال عوتب للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن عبدالرحمن بن خليفة بن حممد ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جبال عوتب للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢٣٤٣٤٣٥, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:١٦١ ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩٩٤٥٥٣٩١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حمد بن حمود بن �سامل املر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العال للوحات الطرق �ش.م.م
يعلن حمد بن حمود بن �سامل املر املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العال للوحات الطرق 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٠٩٩٠٧٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٣٣٢ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٣٣٢٢٩٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سلطان بن اأحمد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الباطنة الوطنية �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �سلطان بن اأحمد اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اآفاق الباطنة الوطنية 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١١٢٥٧٣٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٦ ر.ب:٣٢٢
هاتف رقم:٩٦٦٩٠٦٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

حممد بن م�سلم بن علي الربعمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليزن للم�ساريع العمالقة للتجارة - تو�سية
يعلن حممد بن م�سلم بن علي الربعمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اليزن للم�ساريع العمالقة 
لتفاق  وفقا   ,١٠٢٦٣٧٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - للتجارة 
اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٩٢٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اال�ستقرار العربية للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن حممد بن م�سلم بن علي الربعمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�ستقرار العربية للتجارة 
واملقاولت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٢٨٣٧, وفقا لتفاق 
اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٩٢٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٦(

خليفة بن �سامل بن خليفة املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الظاهرة للتجارة - ت�سامنية
يعلن خليفة بن �سامل بن خليفة املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ربوع الظاهرة للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٩٥٨٩, وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٦/٨م, 
العنوان  علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٢٩٣ ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٢٣٧١٧٩٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن �سامل بن حمد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج احلرمية للتجارة �ش.م.م
للتجارة  برج احلرمية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربيعي  بن حمد  �سامل  بن  �سعيد  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٥٨١٠,وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/٦/١٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ش.ب:٩٤ ر.ب:٣١٦

هاتف رقم:٩٢٣٩٠١٥٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

نا�صر بن علي بن عمرب غوا�ص الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدوينا لال�صتثمارات �ص.م.م

يعلن نا�سر بن علي بن عمرب غوا�ص الكثريي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة بدوينا لال�ستثمارات 
�ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٦٠٠٠٧، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٧١٨٣٣٣  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
اإبراهيم بن مبارك بن �صامل العجمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روؤيا الباطنة املتحدة - ت�صامنية

يعلن اإبراهيم بن مبارك بن �سامل العجمي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة روؤيا الباطنة املتحدة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٢٧٣٠٧، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ  ٢٠٢٢/٦/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 والية امل�صنعة - حمافظة جنوب الباطنة 

�ص.ب: ٨٩ ر.ب: ٣١٢
هاتف رقم: ٩٦٢٢٩٠١٠  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

هزاع بن علي بن حمود الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صباب العال للتجارة �ص.م.م

للتجارة  العال  �سباب  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الفار�سي  حمود  بن  علي  بن  هزاع  يعلن 
لقرار جمعية  وفقا   ،١٢٣٧١٦٤ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ص.م.م، 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
  والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٦٩٤٩٦٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
ريا�ص عا�صور يو�صف ك�صكا�ص

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الق�صر امللكي للم�صاريع املتكاملة �ص.م.م

يعلن ريا�ص عا�سور يو�سف ك�سكا�ص اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الق�سر امللكي للم�ساريع املتكاملة 
�ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٣٧٩٣٠٧، وللم�سفي وحـده حـــق 
متثيـــــل ال�سركــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: ٩٦٧٦٧٨٤٦  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1446(

حممد بن دروي�ص بن اأحمد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة حممد بن دروي�ص البلو�صي و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن دروي�ص  اأحمد البلو�سي  يعلن حممد بن دروي�ص بن 
البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري 
بالرقــــم ١٠٥٧٩٣٠، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
  والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب: ٧٨٩ ر.ب: ٣٢١
هاتف رقم: ٩١١١٢٢٣٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�صنونة بنت �صامل بن حبيب البطا�صية 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة �صنونة بنت �صامل بن حبيب البطا�صي للتجارة - ت�صامنية
تعلن �سنونة بنت �سامل بن حبيب البطا�سية اأنـها تقوم بت�سفـيــة �سركة �سنونة بنت �سامل بن 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  البطا�سي  حبيب 
متثيـــــل  حق  وحـدها  وللم�سفية  ٢٠١٨/٣/١٩م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٤١٧٣٣٩
الأمــور  كافة  فـــي  امل�سفـــية  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
  �صيح الظبي - والية العامرات - حمافظة م�صقط 

�ص.ب: ١٦٩٧ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٢٢٣٦٣٤٩  

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

 امل�صفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه.
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خالد بن خمي�ص بن علي العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الغزالن الوطنية لالإعمار والتجارة �ص.م.م

يعلن خالد بن خمي�ص بن علي العامري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الغزلن الوطنية لالإعمار 
والتجارة �ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٧٦١٤١٢، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
  والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب: ١٨٢٨ ر.ب: ١١٢ 
هاتف رقم: ٩٥٥٠٨٠٩٠  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
عبداللـه بن �صامل بن نا�صر الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع طبيعة بدية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة روائع طبيعة بدية  يعلن عبداللـه بن �سامل بن نا�سر الوهيبي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٢٥١٠٣، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ٤٠ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٦٤٦٦٦٥٠  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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حبيب بن �صعيد بن م�صعود العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع كاوا�ص احلديثة �ص.م.م
يعلـن حبيــب بــن �سعيــد بن م�سعـود العامري اأنـه يقوم بت�سفـيـــــة �سركة م�ساريــع كــــاوا�ص 
احلديثة �ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٣١٥٥٠، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
  والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب: ١٤٥١ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٢٧١٦٦٠٠  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
ح�صني بن عبداللـه بن علوي باعمر

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة ح�صني بن عبداللـه علوي باعمر و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

�سركة ح�سني بن عبداللـه  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  باعمر  يعلن ح�سني بن عبداللـه بن علوي 
علوي باعمر و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 
١١٣٤١٣٧، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٣م، وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركة 
التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ٦٢ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٩٦٦٦٩٩٤٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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فهد بن نا�صر بن من�صور الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ليوان العرب احلديثة �ص.م.م

يعلن فهد بن نا�سر بن من�سور الرحبي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ليوان العرب احلديثة 
�ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١١٧٤١٣، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ١٧٠ ر.ب: ١٣٢

هاتف رقم: ٩٨٠٤٨٥٤٨  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�صلطان بن علي بن حميد الزيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطوب املا�صي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �سلطان بن علي بن حميد الزيدي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الطوب املا�سي للتجارة 
واملقاولت �ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٦٣٤٥١، وللم�سفي 
وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
  والية �صحار - حمافظة  �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٩١١٤٩١  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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�صعيد بن حممد بن نا�صر البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قف�صا العامرة للتجارة �ص.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن نا�سر البادي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة قف�سا العامرة للتجارة 
�ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٩٨٢٣٧، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
  والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب: ٣٦٤ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٢٦٩٩٤٧٤  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�صامل بن نا�صر بن حارث املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة �صامل بن نا�صر بن حارث املعمري و�صريكته للتجارة - ت�صامنية

يعلن �سامل بن نا�سر بن حارث املعمري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سامل بن نا�سر بن حارث 
املعمري و�سريكته للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
٣١٧٨١٤٥، وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
  والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٩٢٢٤٥٠٥  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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�صيف بن حممد بن عامر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املجرة الفلكية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �سيف بن حممد بن عامر املعمري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة املجرة الفلكية للتجارة 
واملقاولت �ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١١٧١٢٩، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
  والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: ٣٧٨ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٦٠٠٧٠٠٣  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
حممد بن اأحمد بن علي احلب�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوادي العراقي للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممد بن اأحمد بن علي احلب�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة بوادي العراقي للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم١٧٣٣٧١٠، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
  اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم:   ٩٢٨٢٨٤٩٢
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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حماد بن عبيد بن حممد النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نبع طيوي احلديثة �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة نبع طيوي احلديثة  النعماين  يعلن حماد بن عبيد بن حممد 
�ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٩٠٥٤٨، وفقا لتفاق ال�سركاء 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـــــل  حق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٩/١٣م،  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
  غال ال�صناعية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب: ٣٢٦ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم:  ٩٢١٧٢٥٢٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�صالح بن �صيف بن حممد الهنائي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوهج لتقنية املعلومات - ت�صامنية

يعلن �سالح بن �سيف بن حممد الهنائي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الوهج لتقنية املعلومات - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم ١٣٠٧٩٦٥، وللم�سفــــي وحــــده 
حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيـر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
  املوالح اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٩٣٤٠٣٠٨   
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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عبداللـه بن �صعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العاملية املتحدة ملا وراء البحار �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي اأنـه يقوم بت�سفـيــة ال�سركة العاملية املتحدة ملا وراء 
الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٦٠٢٧٦، وفقا لتفاق  ال�سجـــل  اأمانــة  البحار �ص.م.م، وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
  امل�صفاة - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب: ٦٤٤ ر.ب:١٣٠ 
هاتف رقم: ٩٩٢٦٧٦٥٣  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
اأحمد بن حممد بن ب�صري اخلوالدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة لوؤلوؤة دار الرافدين للتجارة - ت�صامنية

يعلن اأحمد بن حممد بن ب�سري اخلوالدي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة لوؤلوؤة دار الرافدين 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٧٨٤٧٣، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
  والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم:   ٩٦٠٦٦٠٧٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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غدّير بن را�صد بن �صيف ال�صبلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيح عوتب للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  �سيح عوتب  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�سبلي  �سيف  بن  را�سد  بن  يعلن غدّير 
بالرقــــم ١٢١٦١٧٨، وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
   والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٨٩٣٩٥٩٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
را�صد بن حمد بن علي العلوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ينابيع الر�صة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

احلديثة  الر�سة  ينابيع  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  العلوي  علي  بن  حمد  بن  را�سد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٥٣٠٨٧، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٧٤٥٨٨٦  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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علي بن م�صعود بن جمادح الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعايل لال�صت�صارات االإدارية والرتبوية �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة املعايل لال�ست�سارات  يعلن علي بن م�سعود بن جمادح الكثريي 
 ،١٣٢٩١٣٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ص.م.م،  والرتبوية  الإدارية 
وفقا لتفاق ال�سركاء ٢٠٢٢/٦/٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:   ٩٨٥٥٥٥٠٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
نا�صر بن �صامل بن مبارك املغيزوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طوفان اخل�صراء للتجارة - ت�صامنية

يعلن نا�سر بن �سامل بن مبارك املغيزوي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة طوفان اخل�سراء للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٥٧٦٤٦، وللم�سفـــي وحـــده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
  والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب: ٢٤٥ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم:   ٩٦٣٢١٢٢٤

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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�صامي بن عبداللـه بن �صامل الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القائد الع�صرية - ت�صامنية

 - الع�سرية  القائد  �سركة  بت�سفـيــة  اأنـه يقوم  الكويلي  �سامل  �سامي بن عبداللـه بن  يعلن 
بالرقــــم ١١٢٨١٥١، 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 الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:   ٩١١٥٠٠٠١

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�صيف بن اأحمد بن من�صور الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نزوى للم�صاريع واخلدمات �ص.�ص.و

للم�ساريع  نزوى  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الهنائي  من�سور  بن  اأحمد  بن  �سيف  يعلن 
وفقا   ،١٣٩١٦٥٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ص.�ص.و،  واخلدمات 
لتفاق ال�سركاء ٢٠٢٢/٦/٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
  والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:  ٩٩٨٨٨١٩٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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�صعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صا�ص خلدمات التاأمني �ص.م.م

خلدمات  اأ�سا�ص  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  املرهون  اأحمد  بن  عبدالعزيز  بن  �سعود  يعلن 
وللم�سفي   ،١٣٢٨٤٧٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ص.م.م،  التاأمني 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:  ٩٢١٦٦٦٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�صعادت نيا حميد اأحمد

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صبا ملا وراء بحوث الرقمنة �ص.م.م

الرقمنة  بحوث  وراء  ملا  �سبا  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  اأحمد  حميد  نيا  �سعادت  يعلن 
�ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٤٤٤٣٢، وفقا لتفاق ال�سركاء 
٢٠٢٢/٤/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
  حمافظة م�صقط 

هاتف رقم:   ٩٤٠٩٤١٨٨
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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حممد بن حمود بن نا�صر البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املغرتب �ص.م.م

يعلن حممد بن حمود بن نا�سر البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة املغرتب �ص.م.م، وامل�سجلة 
٢٠٢٢/٤/٥م،  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠١٩٨٠١ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: ٢٨٩٢ ر.ب: ١١١
هاتف رقم:   ٩٥٦١٩٠٢٥

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
مركز اخلليج لال�صت�صارات والتدقيق 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عني املن�صورة للتجارة �ص.م.م

يعلن مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة عني املن�سورة للتجارة 
بالرقــــم ١٠٤٤٧٩٥، وفقا حلكم املحكمة  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  �ص.م.م، وامل�سجلة لدى 
البتدائية بربكاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢م، وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 العذيبة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب: ٢٣٥٨ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم:  ٢٤١٣٩٣٥٠ - ٩٩٣٢٦٢٣٢ فاك�ص رقم: ٢٤١٣٩٣٥٠  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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�صامل بن عبداللـه بن حفيظ الكاف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صكر ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية

يعلن �سامل بن عبداللـه بن حفيظ الكاف اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ال�سكر ال�ساملة للتجارة - 
بالرقــــم ١١٨٦٩٧٦، 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 الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٣٢٢٢٢٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
علي بن �صامل بن حممد الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة علي وعبداللـه اأبناء �صامل بن حممد الوهيبي للتجارة - ت�صامنية

اأبنــاء  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة علـــي وعبداللـه  الوهيبي  يعلن علــي بن �سامل بن حممد 
الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  وامل�سجلة لدى  للتجارة - ت�سامنية،  الوهيبي  �سامل بن حممد 
بالرقـــــم ١١١٠٣٢٦، وللم�سفـــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
هاتف رقم:  ٩٤٤٧٣٤٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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خالد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رذاذ �شحم الوطنية - ت�شامنية

يعلن خالد بن حلي�س بن حممد الرو�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رذاذ �سحم الوطنية - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1113187، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 95596681
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

عبداللـه بن خلفان بن �شامل ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأم القرى احلديثة للتجارة واملقاوالت �س.م.م

اأم القرى احلديثة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  ال�سبلي  يعلن عبداللـه بن خلفان بن �سامل 
 ،1142606 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
وللم�سفي وحـده حق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 99351943
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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اأحمد بن حممد بن ب�شري اخلوالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نربا�س اخلليج االأبي�س - ت�شامنية
اخلليج  نربا�س  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلوالدي  ب�سري  بن  حممد  بن  اأحمد  يعلن 
الأبي�س - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1135824، وللم�سفي 
وحـده حق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 96066073
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

عادل بن اأحمد بن حممد العليان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة �شاللة للتجارة واملقاوالت �س.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة �ساللة للتجارة  يعلن عادل بن اأحمد بن حممد العليان 
وللم�سفي   ،2139774 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99293000

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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عبدال�شالم بن حممد بن عبيد الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة الزاهي الربونزي للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن عبدال�سالم بن حممد بن عبيد الرو�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الزاهي الربونزي 
اأمانــــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــــم 1157614،  للتجارة واملقاولت �س.م.م، وامل�سجلـــــة لدى 
وللم�سفي وحـده حق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: 364 ر.ب: 319
هاتف رقم: 97232345

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

�شعيد بن ربيع بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خزائن �شحم للتعدين �س.م.م
يعلن �سعيد بن ربيع بن حممد البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خزائن �سحم للتعدين 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1349043، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 99311345
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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اأحمد بن طالب بن اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رونق الزعفران احلديث �س.م.م

الزعفران  رونق  �سركـة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  اإبراهيم  بن  طالب  بن  اأحمد  يعلن 
وللم�سفي   ،1232176 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  احلديث 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�س - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 99884558
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

ماجد بن �شعيد بن �شيف الطوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدر�شة علماء الغد اخلا�شة �س.م.م

الغد  علماء  مدر�سة  �سركة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  الطوقي  �سيف  بن  �سعيد  بن  ماجد  يعلن 
وللم�سفي   ،1324878 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  اخلا�سة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�س.ب: 55 ر.ب: 400

هاتف رقم: 96555514
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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اأحمد بن علي بن اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يو�شفي وخو�شبخت للتجارة �س.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة يو�سفي وخو�سبخت  البلو�سي  اإبراهيم  اأحمد بن علي بن  يعلن 
للتجارة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1286591، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية م�شقط - حمافظة م�شقط

�س.ب: 80 ر.ب: 328
هاتف رقم: 99534344

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

را�شد بن حممد بن حميد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هبوب التلعة للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�سد بن حممد بن حميد املالكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة هبوب التلعة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1054824، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�س.ب: 77 ر.ب: 419

هاتف رقم: 92430101
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�سمو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اجلالبوت الفاخر للدعاية والإعالن - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�سمو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركة اجلالبوت الفاخر 
للدعاية والإعالن - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١26589١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية لالأعمال املتقدمة �ش.م.م

لالأعمال  العاملية  لل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدرعي  بن حمد  �سعيد  بن  عبداللـه  يعلـن 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١234863، عـــن انتهاء  املتقدمة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اجلنوبية لل�سرق الأو�سط �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�سفـتـــــه ال�س�سفــــي لل�سركــــة اجلنوبية لل�سرق 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١684248، عـــن  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  الأو�سط �ش.م.م، وامل�سجلـة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة الريا�ش العاملية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعــي ب�سفـتــــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة جمموعــة الريـــا�ش 
انتهاء  عـــن   ،١١796١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة ال�سمالية املتحدة �ش.م.م

املتحدة  ال�سمالية  لل�سركــــة  امل�سفــــي  الدرعي ب�سفـتـــــه  �سعيد بن حمد  يعلـن عبداللـه بن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١837١84 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة اخلليج العاملية �ش.م.م

اخلليج  جمموعة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدرعي  حمد  بن  �سعيد  بن  عبداللـه  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١١78366 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجموعة الدولية احلديثة �ش.م.م

الدولية  املجموعة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدرعي  �سعيد بن حمد  بن  يعلـن عبداللـه 
احلديثة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١80656، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن عبداللـه بن علي ال�سليماين 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطرف الأول لالإن�ساءات �ش.م.م

الأول  الطرف  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سليماين   بن علي  بن عبداللـه  يعلـن حممد 
لالإن�ساءات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١60697، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سعيد بن ح�سن بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ملهم املعمري للتجارة - تو�سية

اأبو ملهم املعمري للتجارة -  يعلـن �سعيد بن ح�سن بن �سامل املعمري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١068236 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراحة اللوج�ستية  �ش.م.م

يعلـن عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سراحة اللوج�ستية  
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١2١0685 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سليمان بن حممد الظهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة قناديل م�سندم للتجارة واملقاولت - تو�سية

م�سندم  قناديل  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتـه  الظهوري  حممد  بن  �سليمان  بن  عبداللـه  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١28937، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه و�سيبان للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفي ل�سركة عبداللـه 
و�سيبان للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١357١48، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حمد بن جمعة بن عداي ال�سيباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سيلة الدولية �ش.م.م

يعلـن حمد بن جمعة بن عداي ال�سيباين ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة الأ�سيلة الدولية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١2١674،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيماء الوطنية �ش.م.م

يعلـن حمد بن جمعة بن عداي ال�سيباين ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة هيماء الوطنية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 5١34595،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط الو�سطى للتجارة �ش.م.م

يعلـن حمد بن جمعة بن عداي ال�سيباين ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة م�ساريع خط الو�سطى 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١005293،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن �سامل بن حميد القم�سوعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة علي وحميد القم�سوعي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن �سامل بن حميد القم�سوعي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة علي وحميد القم�سوعي 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١248652، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سامل بن عبداللـه بن �سامل املرهون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة فتى الأجيال للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن عبداللـه بن �سامل املرهون ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة فتى الأجيال للتجارة 
عـــن  بالرقـــم 2١98770،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز العائلة الطبي �ش.م.م
العائلة  ل�سركــــة مركز  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  لتدقيق احل�سابات  الباطنة  اأ�سواء  يعلـن مكتب 
انتهاء  عـــن   ،32469١4 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الطبي 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهراء للخدمات وال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفـتــه امل�سفــــي ل�سركة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  وال�ستثمار  للخدمات  الزهراء 

١73474١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع اجلابري والبلو�سي الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

اجلابري  م�ساريع  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتـه  اجلابري  حممد  بن  عبداللـه  بن  علي  يعلـن 
والبلو�سي الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١١55073، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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فهد بن علي بن حممد املزيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول املهاب للتجارة - تو�سية

يعلـن فهد بن علي بن حممد املزيني ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سهول املهاب للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١0306١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن �سعيد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأ�سايل بدية للخدمات التجارية - ت�سامنية 

يعلـن حممد بن �سامل بن �سعيد احلجري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة اأ�سايل بدية للخدمات 
عـــن   ،١26920١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - التجارية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

ر�سا بن جمعة بن حممد اآل �سالح
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة التل للفنادق وال�سياحة �ش.م.م

يعلـن ر�سا بن جمعــة بن حممد اآل �سالح ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة قمــــة التــــل للفنــــادق 
وال�سياحة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١549928، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خليفة بن �سعيد بن خلفان الندابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سرور لالإن�ساءات �ش.م.م

ال�ســــرور  اأبــــراج  ل�سركــــة  امل�سفــــي  الندابــي ب�سفـتـــــه  �سعيـــد بن خلفـــان  يعلـــن خليفـــة بن 
لالإن�ساءات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١05374، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سلطان بن �سليم بن حمد اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارة جمان العاملية �ش.م.م

يعلـن �سلطان بن �سليم بن حمد اجلحافـي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ك�سارة جمان العاملية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١223555 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

بدر بن �سليمان بن را�سد الربطماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرة اجلديدة للتجارة �ش.م.م

اجلديدة  املجرة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الربطماين  را�سد  بن  �سليمان  بن  بدر  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١84709،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الربطماين املتقدمة �ش.م.م

يعلـن بدر بن �سليمان بن را�سد الربطماين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع الربطماين 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١226١59، عـــن انتهاء  املتقدمة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن زيد بن حممد امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�ساح الالمع للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سامل بن زيد بن حممد امل�سكري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الو�ساح الالمع للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١044233 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن علي بن اإبراهيم املجدوعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجدوعي للوج�ستيات �ش.م.م

املجدوعي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املجدوعي  اإبراهيم  بن  علي  بن  عبداللـه  يعلـن 
للوج�ستيات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١3١١565، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن �سلطان بن �سامل احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سقر الغبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن علي بن �سلطان بن �سامل احلجري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سقر الغبي للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١037١28،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

زيون بنت را�سد بن �سامل اجلابرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاتي فا�سون للتجارة �ش.م.م

تعلـن زيون بنت را�سد بن �سامل اجلابرية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة تاتي فا�سون للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١284074 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

حممد بن نا�سر بن حممد اجلامودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن ويهي املر �ش.�ش.و

يعلـــن حممد بن نا�ســـر بن حممـــد اجلامـــودي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة جنائـــــن ويهـــي 
املر �ش.�ش.و، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١354366، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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قي�ش بن اإبراهيم بن اأحمد ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنلوجيا للبناء �ش.م.م

للبناء  تكنلوجيا  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  ال�سيزاوي  اأحمد  بن  اإبراهيم  بن  قي�ش  يعلـــن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١2865١2 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

هالل بن خمي�ش بن خلفان البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوادر جمز - ت�سامنية

يعلـن هالل بن خمي�ش بن خلفان البادي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة نوادر جمز - ت�سامنية، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١45663،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

هالل بن خمي�ش بن عبداللـه املانعي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ربوع لوى املا�سية للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلـن هالل بن خمي�ش بن عبداللـه املانعي  ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ربوع لوى املا�سية 
للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١25١77، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سهري بنت عبداللـه بن حممد الفار�سية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج الباطنة املتكاملة للتجارة - تو�سية

تعلـن �سهري بنت عبداللـه بن حممد الفار�سية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة اأمواج الباطنة 
بالرقـــم ١204054،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - تو�سية،  للتجارة  املتكاملة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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حمد بن �سلطان بن حمد العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات ال�سماء �ش.م.م

ال�سماء  ل�سركــــة جموهرات  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العرميي  بن حمد  �سلطان  بن  يعلـن حمد 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١786١2١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

ح�سن بن حممد بن ح�سني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سهم الثالثة - ت�سامنية

 - الثالثة  الأ�سهم  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اللواتي  بن ح�سني  حممد  بن  يعلـن ح�سن 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١520385، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حمد بن حميد ال�سعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة المتداد للتجارة واخلدمات �ش.م.م

يعلـن حمـــد بن حميـــد ال�سعيلـــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـــــــة المتداد للتجـــــارة واخلدمات 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١240695 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة املزايا ال�سريعة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن حمد بن حميد ال�سعيلي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املزايا ال�سريعة للتجارة واملقاولت 
�ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم ١096646، عـــن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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جمال بن عبداللـه بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاجر الراقي للتجارة - تو�سية

يعلـن جمال بن عبداللـه بن علي العجمي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة التاجر الراقي للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١2١3444 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اأحمد فري حممد خري حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش اخلري �ش.م.م

يعلـن اأحمد فري حممد خري حممد الزدجايل الزدجايل ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركة اأ�سا�ش 
انتهاء  عـــن   ،١04١900 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  اخلري 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الأوربية للحلول الطبية وال�ستثمار �ش.م.م

للحلول  الأوربية  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البدراين  �سعيد  بن  بن خليفة  يعلـن حممد 
 ،١27963١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  وال�ستثمار  الطبية 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

يا�سر بن حمود بن خلفان العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربي واأولده للتجارة - تو�سية

يعلـن يا�سر بن حمود بن خلفان العربي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة العربي واأولده للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١5١9743 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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خالد بن را�سد بن علي الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول مقنيات للتجارة - ت�سامنية

يعلـن خالد بن را�سد بن علي الكلباين ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركة �سهول مقنيات للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 703١35١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حمد بن �سامل بن حميد البحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برق اخلليج املتحدة - ت�سامنية

يعلـن حمد بن �سامل بن حميد البحري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة برق اخلليج املتحدة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١57066، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة امللوك الأربعة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن حمد بن �سامل بن حميد البحري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة امللوك الأربعة للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١320699،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املتقدمة الدولية �ش.م.م

املتقدمة  احللول  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البحري  حميد  بن  �سامل  بن  حمد  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١303336،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  الدولية �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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يا�سر بن مرهون بن خمي�ش اليحمدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اإبراهيم البو�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن يا�سر بن مرهون بن خمي�ش اليحمدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اإبراهيم البو�سعيدي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١4١9250، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عالية ال�سناين للتجارة - تو�سية
ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  وتدقيق  للمراجعة  املتاألق  النربا�ش  مكتب  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - للتجارة  ال�سناين  عالية  اأبو 

١١0702١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خالد لل بخ�ش خدابخ�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء جمريا �ش.م.م
يعلـن خالد لل بخ�ش خدابخ�ش البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأجواء جمريا �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١09265،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سيف بن علي بن �سبيح املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم ال�ساري للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سيف بن علي بن �سبيح املالكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة النجم ال�ساري للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١467069، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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علي بن نا�سر بن �سامل الطار�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإيالف جزماء للتجارة - تو�سية

يعلـن علي بن نا�سر بن �سامل الطار�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اإيالف جزماء للتجارة - 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١205١١3 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

حارث بن علي بن �سامل الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حارث وعبداللـه الوهيبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن حارث بن علي بن �سامل الوهيبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة حارث وعبداللـه الوهيبي 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١42١١90، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

�سامل بن م�سلم بن غامن الكثريي 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم للهند�سة والتجارة �ش.م.م

للهند�سة  النجم  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الكثريي  غامن  بن  م�سلم  بن  �سامل  يعلـن 

والتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١630830، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

-266-



اجلريدة الر�سمية العدد )١446(

ماهر بن عبدالباري بن حامد الهوتي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�سحى �ش.م.م

ال�سحى  زهرة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الهوتي  حامد  بن  عبدالباري  بن  ماهر  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١293746 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

عادل بن علي بن عبيد املخمري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �ساحل املنامة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

املنامة للتجارة  يعلـن عادل بن علي بن عبيد املخمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �ساحل 

عـــن  بالرقـــم ١١29042،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

اأحمد بن �سالح بن �سعيد الهادي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النفي�ش اجلديدة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سالح بن �سعيد الهادي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة النفي�ش اجلديدة �ش.م.م، 

الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١87656،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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