
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1471(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

باإ�ســـدار قانـــون الق�ســــاء الع�سكــري. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/87 

بتحديـد اأيـام اإلإجــازات الر�سميــة. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/88 

بالت�سديـــــق علــــى اتفاقيــة تعـــاون بـــني حكومـــة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/89 

�سلطنـــــة عمــــــــان وحكومــــــــة مملكــــــــة البحريــــــن 

فـي املجال اإلأمني.

بــرد اجلن�سيــة العمانيـــة. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/90 

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                        وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

�سادر فـي 2022/12/7 بتحديد ر�سوم قيد اخلرباء. قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2022/122 

      وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه 

�ســـــادر فــــــي 2022/12/4 بحظــــر �سيــــد وجمـــــع  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2022/241  

وحيــازة ال�سفـيلـــح والتعامـــل فـيــه.
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة
وزارة األأوقــاف وال�ســوؤون الدينيــة

ملخـ�ص النظـــام اإلأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة تكافل الوقفية.
ملخـ�ص النظـــام اإلأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة حم�سة الوقفية.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار

اإعالن ب�ســـاأن جتديد مدة حماية منــوذج �سناعــي.
اإلإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باإلنتفاع.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستــدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق التكامل للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العا�سمة لال�ستثمار �ص.م.م.
الت�سفـية ل�سركة خادم بن عبيد بن خادم الربيكي و�سريكه  اأعمال  اإعالن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت اإلأ�سالة املميز للخياطة الن�سائية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر النعيم للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج نخل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سرق اإلأو�سط الوطنية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزم املتني للتجارة واملقاوإلت �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ص لال�ست�سارات الهند�سية �ص.م.م.

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



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى بن عامر بن خمي�ص اجلهوري للتجارة - 
ت�سامنية.

اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حممد بن را�سد املخيني و�سريكه  اإعالن عن بدء 
للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإكليل العافية للخدمات �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأ�سد املتحدة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل بن را�سد بن �سامل ال�سعيدي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الك�سكول اإلأخ�سر للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور�ص لتجهيزات الطعام �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة للمقاوإلت واملنتجات اإلأ�سمنتية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارات �سخور �سنا�ص �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول ال�سماخية الوطنية للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الوإلية ال�ساطع للتجارة واملقاوإلت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرذاذ الناعم للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطوقي عمان املحدودة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فار�ساين و�سركائه �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذكريات العاملية للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوعد الف�سية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابط للموارد العاملية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة اأدم ال�ساخمة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�ص العاملية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العي�سائي املتحدة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل اخل�سراء املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الوهرة للتجارة �ص.م.م.
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اإلإ�سافية  اإلأجزاء  لتجارة  موتورز  بهوان  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

لل�سيارات )�سركة منطقة حرة( �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاعم كهف الهوتة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدفة للم�ساريع املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوالح للم�ساريع ال�ساملة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة اخلطم للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأولى لل�سدارة العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيخة و�سريكها عادل - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي بهالء للتجارة - ت�سامنية.

و�سريكه  تبوك  �سعيد  بن  اأحمد  بن  �سامل  ل�سرك  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سرك البلد للدواجن وال�سمان �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيــــة ل�سركـــة الطائــــر البحــري للخدمـــات اللوج�ستيـــة 

والتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ه�سام الريامي للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلب�ص واملعادن �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال للعطور - تو�سية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اإلأناقة للخياطة الن�سائية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل العرب �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور�ص الالمع للتجارة واملقاوإلت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جا�سم ووائل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثلث اإلأزرق للنقل واخلدمات �ص.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية املتحدة لال�ستثمار �ص.�ص.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلإ�سكان للتنمية والتعمري �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب العقر للتجارة واملقـــاوإلت - ت�سامنيــة.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فهد احلارثي للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نــور البقـــاع للتجـــارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفــاق لال�ستثمــار العقاري �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأ�سخري واملقبايل العاملية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وحميد اأبناء خلفان العلوي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنارة للخدمات املالحية �ص.�ص.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل مبارك الكعبي للتجارة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مرمي بنت علي بن اأحمد البلو�سي �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة الربيع الرائدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوالح ملقاوإلت البناء - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلبال الذهبية للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سون املانعة للتجارة واملقاوإلت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأفق الف�سيح للتجارة واملقاوإلت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار التطوير املا�سية للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنب�سي املتكاملة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دما�ص العاملية لال�ستثمار وجتارة املنتجات 

النفطية �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريال احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأجواخ للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو غ�سان اجلعفري للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زلفى اخلري للتجارة �ص.�ص.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نبهان ال�سكيلي للم�ساريع اجلديدة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلديدي احلديثة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات ال�سعالية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي زكيت للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاء زكيت للتجارة واملقاوإلت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ظفار ال�ساملة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكار الغد �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن علي بن حممد ال�ساحلي وولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلعتبار العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفرار للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حور للعطور - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيان اجلهاور للتجارة الرائدة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروي�ص بن علي بن العبد ال�سحي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سامل الدولية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول �سنك الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل وادي غول للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغزال العاملية للتجارة واإل�ستثمار �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي �سيح العر�سان للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن حميد بن حممد احلارثي واأوإلده 

للتجارة واملقاوإلت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الفاروق �ص.م.م.
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ال�سفحة
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧١(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٨٧

باإ�ســـدار قانـــون الق�ســــاء الع�سكــري

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90،

وعلى قانون األدعاء العام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/92،
وعلى قانون األإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97،

وعلى قانون الق�ساء الع�سكري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/110،
وعلى قانون اجلزاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/7،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

يعمل باأحكام قانون الق�ساء الع�سكري، املرفق. 

املــادة الثانيـــة

يلغــــى قانـــــون الق�ســــاء الع�سكــــري امل�ســار اإليــــه، كمــــا يلغــى كــل مــا يخالــف القانــون املرفـق، 
اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: ١٢ من جمـادى األأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق:   ٦  من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧١(

قانــون الق�ســاء الع�سكــري

ف�ســل متهيــدي

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) ١ ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات األآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:

١ - القائــد األأعلــى: 

جاللة ال�سلطان.

٢ - الوحـــدة: 

املكتب ال�سلطاين، وزارة الدفاع، �سرطة عمان ال�سلطانية، �سوؤون البالط ال�سلطاين، 
جهاز األأمن الداخلي، واأي جهة يحددها القانون.

3 - وزارة الدفــاع: 

امل�سلحـة،  ال�سلطــان  اأركان قوات  الدفاع، رئا�ســة  الـــوزراء ل�سوؤون  نائـــب رئيــ�ض  مكتــب 
اجليــ�ض ال�سلطانــي العمانــي، �ســالح اجلــو ال�سلطاين العمانــي، البحريـــة ال�سلطانيــة 

العمانية.

٤ - القـوات امل�سلحـة: 

وزارة الدفاع، احلر�ض ال�سلطاين العماين، قوة ال�سلطان اخلا�سة.

5 - قــوات األأمــن: 

املكتب ال�سلطاين، �سرطة عمان ال�سلطانية، الع�سكريون فـي �سوؤون البالط ال�سلطاين 
ومن فـي حكمهم من الوظائف التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير، جهاز األأمن 

الداخلي.

٦ - الوزيــر: 

وزير املكتب ال�سلطاين، رئي�ض مكتب القائد األأعلى.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧١(

٧ - رئي�س الوحدة: 

نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون الدفاع، وزير املكتب ال�سلطاين، املفت�ض العام لل�سرطة 

واجلمارك، اأمني عام �سوؤون البالط ال�سلطاين، رئي�ض جهاز األأمن الداخلي.

٨ - القائــد: 

قائد  العماين،  ال�سلطاين  اجلي�ض  قائد  امل�سلحة،  ال�سلطان  قوات  اأركان  رئي�ض 

�سالح اجلو ال�سلطاين العماين، قائد البحرية ال�سلطانية العمانية، قائد احلر�ض 

ال�سلطاين العماين، قائد قوة ال�سلطان اخلا�سة.

9 - الرئيــ�س: 

رئي�ض الق�ساء الع�سكري.

١٠ - اأع�ساء الق�ساء الع�سكري: 

ق�ساة املحاكم الع�سكرية واأع�ساء األدعاء الع�سكري.

١١ - اللجنــة: 

جلنة ال�سوؤون األإدارية للق�ساء الع�سكري.

١٢ - األأفـراد: 

منت�سبو القوات امل�سلحة وقوات األأمن من ال�سباط والرتب األأخرى واملدنيني.

١3 - ال�سابـط: 

كل من منح الرباءة ال�سلطانية.

١٤ - الرتـب األأخـرى: 

كل جمند رتبته دون رتبة �سابط.

١5 - املدنيــون: 

درجاتهم  مبختلف  األأمن  وقوات  امل�سلحة  القوات  فـي  املدنيني  املوظفـني  جميع 

املناظرة لل�سباط والرتب األأخرى وما دون ذلك.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧١(

١٦ - العــدو: 
اأي دولة اأو جماعة اأو كيان يكون فـي حالة حرب مع �سلطنة عمان اأو يعلن عن ذلك، 
وكل من يثبت قيامه باأن�سطة معادية ل�سلطنة عمان، ويعترب فـي حكم العدو الع�ساة 

والع�سابات امل�سلحة.
١٧ - اجلرمية الع�سكرية: 

اأي من اجلرائم املن�سو�ض عليها فـي املادة )15( من هذا القانون.

املــادة ) ٢ ( 

فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض فـي هذا القانون، ومبا أل يتعار�ض مع اأحكامه، تطبق األأحكام 
القوانني  من  وغريها  اجلزائية  األإجراءات  وقانون  اجلزاء  قانون  فـي  عليها  املن�سو�ض 

النافذة.

املــادة ) 3 ( 

أل ت�ســري اأحكــام انق�ســاء الدعــوى العموميـــة مب�سي املـــدة على جرائــم التج�ســ�ض وجرائــم 
التمــرد والع�سيــان والفتنــة وجرائــم األإبادة اجلماعية واجلرائم �ســــد األإن�سانيــــة وجــــرائم 
احلــرب املن�ســو�ض عليها فـي هذا القانـــون، وأل ت�سقط األأحكام ال�سادرة ب�ساأن هذه اجلرائم 

مبرور الزمن.

املــادة ) ٤ ( 
تكــــون املحاكمــــة عــــن املخالفــــات األن�سباطيــــة التي يرتكبهــــا اأي مـــن اخلا�سعـــني ألأحكـــام 

هذا القانون:
من �سالحيات القادة   كل فـي نطاق اخت�سا�سه   وفقا ألأحكام النظم ال�سلطانية    1

للقوات امل�سلحة.
وفقا ملا تن�ض عليه القوانني واللوائح اخلا�سة بقوات األأمن.   2

وفـي جميع األأحوال ت�سدر النظم واللوائح امل�سار اإليها فـي البندين ال�سابقني بعد موافقة 
القائد األأعلى.

املــادة ) 5 ( 
ترفع األأحكام والقرارات والتو�سيات واملذكرات ذات ال�سلة بالق�ساء الع�سكري التي يتعني 

عر�سها على القائد األأعلى مبوجب اأحكام هذا القانون بوا�سطة الوزير.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧١(

الق�ســـم األأول
الق�ســــاء الع�سكـــري

البـــاب األأول
تنظيــم واخت�ســا�س الق�ســاء الع�سكــري

الف�ســل األأول

تنظيــم الق�سـاء الع�سكـــري

املــادة ) ٦ ( 

تن�ساأ مبوجب هذا القانون جهة ق�سائية م�ستقلة ت�سمى "الق�ساء الع�سكري"، تتبع مكتب 
القائد األأعلى، وتتكون من حماكم ع�سكرية، وادعاء ع�سكري.

املــادة ) ٧ ( 
ي�سكل الق�ساء الع�سكري من رئي�ض وعدد كاف من األأع�ساء، ممن تتوافر فـيهم ال�سروط 

الواردة فـي قانون ال�سلطة الق�سائية.

وفـيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض فـي هذا القانون اأو اأنظمة اخلدمة، يكون ل�ساغلي وظائف 
الق�ساء الع�سكري ذات املزايا املقررة لنظرائهم اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية.

املــادة ) ٨ ( 

ترتب وظائف الق�ساة الع�سكريني على النحو األآتي:
رئي�ض الق�ساء الع�سكري أل تقل رتبته عن عميد.   1
 نائب رئي�ض الق�ساء الع�سكري أل تقل رتبته عن مقدم.   2
قا�سي حمكمة ع�سكرية عليا أل تقل رتبته عن رائد.    
قا�سي حمكمة ا�ستئناف ع�سكرية أل تقل رتبته عن نقيب.    
قا�سي حمكمة ابتدائية ع�سكرية أل تقل رتبته عن مالزم اأول.   5

املــادة ) 9 ( 

القانون، وهم غري  الع�سكريون م�ستقلون، وأل �سلطان عليهم فـي ق�سائهم لغري  الق�ساة 
قابلني للعزل اإأل فـي ذات احلاألت ووفقا لالإجراءات املن�سو�ض عليها فـي قانون ال�سلطة 

الق�سائية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧١(

املــادة ) ١٠ ( 

يعــني رئيـ�ض الق�ســاء الع�سكــري باأمـــر مــن القائــد األأعلــى، ويعـــني باقـــي اأع�ســاء الق�ســـاء 
الع�سكري بقرار من الوزير.

املــادة ) ١١ ( 
يتبــــع اأع�ســـاء الق�ســـاء الع�سكـــري مــــن الناحيـــة األإداريــــة روؤ�ساءهــم برتتيـــب وظائفهـــــم، 
ويتبعون جميعا رئي�ض الق�ساء الع�سكري الذي له اإ�سدار التعليمات املنظمة ألإدارة اأعمالهم.
ا�ستقالل فـي عمله  اإخالل مبا للرئي�ض من  الوزير، دون  الع�سكري  ويتبع رئي�ض الق�ساء 

الق�سائي. 

وللوزير حق الرقابة واألإ�سراف األإداريني على جميع اأع�ساء الق�ساء الع�سكري.

املــادة ) ١٢ ( 
يوؤدي رئي�ض واأع�ساء الق�ساء الع�سكري قبل مبا�سرة وظائفهم اأمام الوزير، اليمني األآتية: 

"اأق�سم باللـه العظيم اأن اأحكم بالعدل واأن اأحرتم القوانني".

املــادة ) ١3 ( 
يخ�ســع رئيـــ�ض واأع�ســـاء الق�ســـاء الع�سكري لكافـــــة األأحكام املن�ســـو�ض عليهـــا فـــي قوانــــني 

واأنظمــة اخلدمــة.
الف�ســـل الثانـــي

اخت�ســـا�س الق�ســـاء الع�سكــري

املــادة ) ١٤ ( 
تخ�سع الفئات األآتية ألأحكام هذا القانون، ولو خرجوا من اخلدمة، متى كانت اجلرائم 
وقت اأو مكان وقوعها تدخل فـي اخت�سا�سه، اأو كانت مت�سلة باأ�سرار الوظيفة، ما مل تكن 

قد انق�ست مبرور الزمن:
منت�سبـــو القــوات امل�سلحـــة وقـــوات األأمــــن من ال�سباط والرتـــب األأخـــرى واملدنيـــــني    1

وطلبة الكليات واملعاهد ومراكز التدريب الع�سكرية.
املتقاعدون من ال�سباط والرتب األأخرى واملدنيني.   2
قوة األحتياط مبجرد ا�ستدعائهم للخدمة الع�سكرية.    
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧١(

املتطوعون للخدمة الع�سكرية.    
اأ�سرى احلرب.   5
اأفراد القوات ال�سديقة اأو احلليفة اأو املعارون اأو املبتعثون للتدريب اأو املتعاقدون     

فـي حال وجودهم على اأرا�سي �سلطنة عمان، ما مل يرد فـي اتفاقية اأبرمت خالف 
ذلك.

املــادة ) ١5 ( 
مــــــع عـــدم األإخــــالل بحكــم املــــادة ) 1(، تختــــ�ض املحاكـــم الع�سكريـــة دون غريهـــا بالنظـــر 

فـي اجلرائم األآتية:
اجلرائم املن�سو�ض عليها فـي هذا القانون.   1
اجلرائـــم املن�ســـو�ض عليهـــا فـي قانــون اجلـــزاء اأو اأي قانـــون اآخـــر، والتـــي ترتكــب    2

فـي املع�سكرات اأو غريها من املناطق الع�سكرية اأو األأمنية.
اجلرائم التي ترتكب ب�سبب اأو اأثناء تاأدية الواجب الوظيفـي.    
اجلرائم املا�سة باأمن الدولة من جهة الداخل اأو اخلارج املن�سو�ض عليها فـي قانون     

اجلزاء.

املــادة ) ١٦ ( 

للقائد األأعلى   عند اإعالن حالة الطوارئ اأو التعبئة العامة   اإحالة مرتكب اأي جرمية 
للق�ساء الع�سكري، ولو كان من غري اخلا�سعني ألأحكام هذا القانون.

املــادة ) ١٧ ( 

�سلطنة  اأرا�سي  القانون، كل فرد خا�سع ألأحكامه اقرتف خارج  يعاقب وفقا ألأحكام هذا 
عمان جناية اأو جنحة، داخلة فـي اخت�سا�ض الق�ساء الع�سكري، اإأل اإذا كان قد حوكم عنها 
فــــي اخلــارج ونفذت فـي حقه العقوبة املقررة، اأو اإذا انق�ست الدعوى اأو العقوبة بعفو عام 

اأو خا�ض اأو مبرور الزمن.

املــادة ) ١٨ ( 
أل يحول حفظ الدعوى العمومية اأو احلكم بالرباءة اأو األإدانة دون امل�ساءلة األن�سباطية، 

اإذا ا�ستمل الفعل على خمالفة ان�سباطية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧١(

البــاب الثانــي
املحاكـــم الع�سكريـــة

الف�ســـل األأول

ترتيــب املحاكـــم الع�سكريـــة وتنظيمهـــا

املــادة ) ١9 ( 

ترتب املحاكم الع�سكرية على النحو األآتي:

املحكمة الع�سكرية العليا.   1

حمكمة األ�ستئناف الع�سكرية.   2

املحكمة األبتدائية الع�سكرية.    

املــادة ) ٢٠ ( 

تن�ساأ حمكمة ع�سكرية عليا ت�سم عددا كافـيا من الق�ساة أل تقل رتبة اأي منهم عن رائد، 
يراأ�سها رئي�ض الق�ساء الع�سكري اأو من يليه اأقدمية من الق�ساة.

ويكون مقر املحكمة فـي حمافظة م�سقط، ويجوز اأن تعقد جل�ساتها فـي غري مقرها، وذلك 
بقرار من الوزير، بناء على طلب من رئي�ض الق�ساء الع�سكري.

وت�سدر األأحكام من )5( خم�سة من الق�ساة من بينهم الرئي�ض اأو من ينوب عنه.

املــادة ) ٢١ ( 

تن�ســـاأ حمكمــة ا�ستئنـــاف توؤلف مـــن رئيـــ�ض أل تقل رتبته عن رائــد وعــدد كاف من الق�ســاة 
أل تقل رتبة اأي منهم عن نقيب.

ويكون مقر املحكمة فـي حمافظة م�سقط، ويجوز اأن تعقد جل�ساتها فـي غري مقرها وذلك 
بقرار من الرئي�ض بناء على طلب من رئي�ض املحكمة، وت�سدر األأحكام من ) ( ثالثة ق�ساة.

املــادة ) ٢٢ ( 

تن�ســـاأ حمكمـــة ابتدائيــــة توؤلـــف من رئي�ض أل تقل رتبته عن نقيب، وعــدد كــاف من الق�سـاة 
أل تقل رتبة اأي منهم عن مالزم اأول.
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ويكون مقر املحكمة فـي حمافظة م�سقط، ويجوز اأن تعقد جل�ساتها فـي غري مقرها، وذلك 
ثالثة   ) ( من  األأحكام  وت�سدر  املحكمة،  رئي�ض  من  طلب  على  بناء  الرئي�ض  من  بقرار 
ق�ساة، وفـي اجلنح واملخالفات من قا�ض فرد، ويجوز للرئي�ض ت�سكيل حمكمة اجلنح من 

) ( ثالثة ق�ساة فـي األأحوال التي ت�ستدعي ذلك.

املــادة ) ٢3 ( 

تن�ساأ فـي كل حمكمة اأمانة �سر، يلحق بها عدد كاف من األإداريني.

املــادة ) ٢٤ ( 
ين�ســــاأ مكـــتب فني للق�ســـاء الع�سكـــري يتبع الرئيــ�ض، وي�سكل بحـــد اأدنــى مـــن )5( خم�ســة 
من اأع�ساء الق�ساء الع�سكري، اأو غريهم من ال�سباط احلا�سلني على موؤهل فـي القانون، 
يختـــ�ض ب�سائــــر ال�ســــوؤون القانونيـــة للق�ســاء الع�سكـــري مبـا فـي ذلك، اإعـــداد م�سروعـــات 
القوانني والنظم واللوائح والقرارات ذات ال�سلة، واإبداء الراأي القانوين فـيما يعر�ض عليه 
مـــن م�سائـــل قانونيـــة، ويجوز اأن يندب للمكتب الفني اأي من �ساغلي الوظائف الق�سائية 

اأو الوظائف املعادلة لها فـي وزارة العدل وال�سوؤون القانونية.

ويجــب اأن ين�ســاأ فـي كل وحدة وفـي احلـــر�ض ال�سلطانــي العمانـــي، وقوة ال�سلطان اخلا�سة، 
مكتب فني اأو ما فـي حكمه، يتولى التن�سيق مع املكتب الفني للق�ساء الع�سكري فـي �سبيل 
قيامــه مبهامــه، كما يتولى متابعة األإجــــراءات التي تتخذ ب�ساأن الدعاوى والطعون املحالة 

اإلى الق�ساء الع�سكري.

املــادة ) ٢5 ( 
يجــوز باأمـــر مــن القائــد األأعلــى، بناء على تو�سيـــة الوزير، اإن�ساء حماكم ع�سكريــة خــارج 

حمافظة م�سقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اخت�سا�ض كل منها.
الف�ســل الثانــي

وأليــة املحاكــم الع�سكريــة

املــادة ) ٢٦ ( 
اإليها فـي األأحكام ال�سادرة من  تخت�ض املحكمة الع�سكرية العليا بنظر الطعون املرفوعة 

اآخر درجة، فـي اجلنايات واجلنح، وذلك فـي األأحوال األآتية:
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اإذا كان احلكم مبنيا على خمالفة القانون اأو اخلطاأ فـي تطبيقه اأو تاأويله.   1

اإذا وقع بطالن فـي احلكم.   2

اإذا وقع بطالن فـي األإجراءات اأثر فـي احلكم.    

املــادة ) ٢٧ ( 

تخت�ض حمكمة األ�ستئناف الع�سكرية بنظر ما يرفع اإليها من ا�ستئناف لالأحكام ال�سادرة 
فـي اجلنايات واجلنح، واملخالفات املحكوم فـيها بعقوبة ال�سجن.

املــادة ) ٢٨ ( 

تخت�ض املحكمة األبتدائية الع�سكرية بنظر اجلنايات واجلنح، واملخالفات.

املــادة ) ٢9 ( 
رئي�ض  كان  واإذا  رتبة،  منه  اأقل  رئي�سها  يكون  اأمام حمكمة  �سابط  اأي  يجوز حماكمة  أل 

املحكمة اأقل رتبة من املتهم، يندب �سابط اأقدم منه لنظر الدعوى.

ويكون الندب بقرار من الوزير، بناء على تو�سية من الرئي�ض.

املــادة ) 3٠ ( 
يجوز اأن يكون من بني ق�ساة اأي من املحاكم الع�سكرية قا�ض اأو اأكرث من ق�ساة حماكم 
ال�سلطة الق�سائية، فـي احلاألت التي ت�ستدعي ذلك، يندبون بقرار من الوزير باألتفاق مع 

نائب رئي�ض املجل�ض األأعلى للق�ساء. 

 البــاب الثالــث
 األدعـــاء الع�سكـــري

 الف�ســل األأول
تنظيــم األدعـــاء الع�سكــري

املــادة ) 3١ ( 
ترتب وظائف األدعاء الع�سكري على النحو األآتي:

املدعي الع�سكري، أل تقل رتبته عن مقدم.   1

نائب املدعي الع�سكري، أل تقل رتبته عن رائد.   2
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م�ساعدو املدعي الع�سكري، أل تقل رتبة اأي منهم عن نقيب.    

روؤ�ساء األدعاء الع�سكري، أل تقل رتبة اأي منهم عن مالزم اأول.    

وكالء األدعاء الع�سكري، أل تقل رتبة اأي منهم عن مالزم ثان.   5

املــادة ) 3٢ ( 

األدعــــاء الع�سكـــري أل يتجـــزاأ، ويقوم اأي ع�ســو من اأع�سائه مقام األآخــر ويتمــم مــا با�ســره 
من اإجراءات، اإأل اإذا ن�ض القانون على اأن عمال معينا اأو اإجراء حمددا يدخل فـي اخت�سا�ض 

املدعي الع�سكري.

املــادة ) 33 ( 
يوؤدي اأع�ساء األدعاء الع�سكري قبل مبا�سرة وظائفهم اليمني األآتية:

"اأق�ســم باللـــه العظيــم اأن اأكــون اأمينــا علـى الدعوى الع�سكريــة، واأن اأ�سهــر علــى تطبيق 
القوانني وتنفـيذ األأحكام بكل حياد وعدالة".

وتوؤدى اليمني اأمام الوزير بح�سور رئي�ض الق�ساء الع�سكري.

الف�ســـل الثانــي

اخت�سا�ســات األدعــاء الع�سكــري

املــادة ) 3٤ ( 
يختــ�ض األدعـاء الع�سكـري باإقامـة الدعــوى الداخلــــة فـي اخت�سا�ض الق�ســاء الع�سكــري، 
ومبا�سرتها اأمام املحاكم الع�سكرية، وميار�ض �سلطتي التحقيق واألتهام، وي�سرف على �سوؤون 
ال�سبـــط الق�سائــي الع�سكري، وي�سهر على تطبيق القوانني وتنفـيذ األأحكام، وغري ذلك 

من األخت�سا�سات التي يقررها القانون.

وميــــار�ض األدعـــاء الع�سكــــري اخت�سا�ســـه مبراعـــــاة حكــــم املـــــادة )7 ( مــــن هـــذا القانــون، 
وأل يجوز لالأفراد ال�سكوى اإلى األدعاء الع�سكري مبا�سرة خالفا حلكم هذه املادة.

املــادة ) 35 ( 
وال�سلطات  الوظائف  له،  املخولة  األخت�سا�سات  اإلى  باألإ�سافة  الع�سكري  األدعاء  ميار�ض 

املمنوحة لالدعاء العام فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون.
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البــــاب الرابــــع
�ســـوؤون اأع�ســـاء الق�ســاء الع�سكــري

الف�سل األأول

جلنــة ال�ســوؤون األإداريـة للق�ســاء الع�سكــري

املــادة ) 3٦ ( 
يكــــون للق�ســـاء الع�سكـــري جلنـــة لل�ســــوؤون األإداريـــة برئا�ســـة رئيـــ�ض الق�ســاء الع�سكـــري، 

وع�سوية كل من:

نائب رئي�ض الق�ساء الع�سكري.   1

املدعي الع�سكري.    2

نائب املدعي الع�سكري.    

رئي�ض حمكمة األ�ستئناف الع�سكرية.    

رئي�ض املحكمة األبتدائية الع�سكرية.   5

وعند �سغور وظيفة رئي�ض اللجنة اأو غيابه اأو وجود مانع لديه يحل حمله نائب الرئي�ض.

املــادة ) 3٧ ( 

تختـــــ�ض اللجنــــة بالنظــــر فـــي ال�ســــاأن الوظيفـــــي الق�سائـــي ألأع�ســـاء الق�ســـاء الع�سكــــري، 
كتعيينهم وتاأهيلهم، وترقيتهم، وندبهم، واإعارتهم.

املــادة ) 3٨ ( 

جتتمــــع اللجنـــة بدعــــوة من رئي�سهــا، ويجب اأن تكون الدعوة م�سحوبة بجدول األأعمال، 
وأل يكون انعقاد اللجنة �سحيحا اإأل بح�سور ثلثي هيئتها، وتكون مداوألتها �سرية، وت�سدر 
القرارات والتو�سيات باأغلبية األأ�سوات، وعند ت�ساوي األأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه 

الرئي�ض.

املــادة ) 39 ( 
تعد اللجنة ألئحة تنظيمية تت�سمن القواعد واألإجراءات التي ت�سري عليها فـي مبا�سرة 

اخت�سا�ساتها، وت�سدر الالئحة بقرار من الوزير.
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الف�ســـل الثانـــي

التفتيـــ�س الق�سائـــي

املــادة ) ٤٠ ( 

تن�ساأ فـي الق�ساء الع�سكري دائرة للتفتي�ض الق�سائي، توؤلف من رئي�ض يتم اختياره بطريق 
النــــدب مــن بـــني ق�ســـــاة املحكمـــــة الع�سكريـــة العليــا، وعــدد كــــاف مـــن األأع�ســـاء يندبـــون 
من بني ق�ساة املحكمة الع�سكرية العليا وحمكمة األ�ستئناف الع�سكرية والوظائف املعادلة 
اأن يحاط  الرئي�ض، ويجب  �سنة قابلة للتجديد بقرار من  الع�سكري ملدة  لها فـي األدعاء 
اأع�ســــاء الق�ســــاء الع�سكـــري علمــا بكــــل مـــا يـــودع فـــي ملفاتهـــم ال�سريــة مـــن مالحظـــــات، 

وي�سدر الوزير ألئحة للتفتي�ض الق�سائي.

املــادة ) ٤١ ( 
تخت�ض دائرة التفتي�ض الق�سائي باألآتي:

التفتي�ض على اأعمال ق�ساة حماكم األ�ستئناف الع�سكرية ومن دونهم.   1

التفتي�ض على اأعمال م�ساعدي املدعي الع�سكري ومن دونهم.   2

فح�ض وحتقيق ال�سكاوى التي تقدم �سد اأع�ساء الق�ساء الع�سكري املتعلقة باأعمال     
وظائفهم وواجباتهم اأو باأمور م�سلكية.

ويجرى التفتي�ض وفقا للقواعد واألإجراءات املن�سو�ض عليها فـي قانون ال�سلطة الق�سائية، 
وي�سرتط اأن يكون القائم بالتفتي�ض اأو بالتحقيق اأقدم من الع�سو الذي يجري التفتي�ض 

على اأعماله اأو التحقيق معه.
الف�ســـل الثالــث

م�ساءلــة اأع�ســاء الق�سـاء الع�سكــري

املــادة ) ٤٢ ( 
لرئي�ض الق�ساء الع�سكري حق تنبيه اأع�ساء الق�ساء الع�سكري �سفاهة اأو كتابة   بعد �سماع 
اأقوالهم   اإلى ما قد يقع منهم خمالفا لواجباتهم اأو ملقت�سيات وظائفهم، وله   دون غريه   
اإحالة اأع�ساء الق�ساء الع�سكري اإلى جلنة امل�ساءلة املن�سو�ض عليها فـي هذا الف�سل، وذلك 

فـي �سوء ما يك�سف عنه التحقيق الذي جتريه دائرة التفتي�ض الق�سائي.
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املــادة ) ٤3 ( 
تكــون م�ساءلــة اأع�ســـاء الق�ســـاء الع�سكري بجميع درجاتهم مـــن اخت�سا�ض جلنــة م�ساءلــة، 

ت�سكل برئا�سة رئي�ض الق�ساء الع�سكري وع�سوية كل من:
نائب رئي�ض الق�ساء الع�سكري.   1
اأقدم ق�ساة املحكمة الع�سكرية العليا.   2
املدعي الع�سكري.    
اأقدم ق�ساة حمكمة األ�ستئناف الع�سكرية.    

وفـي حالـــة غياب الرئي�ض اأو وجود مانع لديه يحل حملــه اأقـــدم األأع�ساء، وعند غياب اأحد 
األأع�ساء اأو وجود مانع لديه يحل حمله األأقدم فاألأقدم فـي اجلهة التي ميثلها.

املــادة ) ٤٤ ( 
تتبع فـي �ساأن م�ساءلة اأع�ساء الق�ساء الع�سكري ذات األأحكام واألإجراءات املن�سو�ض عليها 

فـي قانون ال�سلطة الق�سائية.
الق�ســم الثانــي

األإجــراءات اجلزائيــة
البــاب األأول

ال�سبـط الق�سائـي واحلبـ�س والتحقيـق
الف�ســل األأول

ال�سبـط الق�سائــي الع�سكــري

املــادة ) ٤5 ( 
ماأمورو ال�سبط الق�سائي الع�سكري فـي دوائر اخت�سا�سهم، هم:

اأع�ساء األدعاء الع�سكري.   1
�سباط و�سباط �سف وجنود ال�سرطة الع�سكرية.   2
�سباط و�سباط �سف وجنود األأمن الع�سكري.     
و�سباط      الفرعية  الوحدات  وروؤ�ساء  وقادة  األإدارية  والتق�سيمات  الت�سكيالت  قادة 

و�سباط �سف القوات امل�سلحة وقوات األأمن فـيما يتعلق مبروؤو�سيهم اأو باجلرائم 
التي ترتكب فـي مناطق عملهم اأو نطاق اخت�سا�سهم.
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املــادة ) ٤٦ ( 

فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون، يكون ملاأموري ال�سبط الق�سائي الع�سكري فـي حدود 
اأعمالهم  الق�سائي، وميار�سون  ال�سبط  ملاأموري  املقررة  ال�سالحيات  كافة  اخت�سا�ساتهم 

وفقا لالأحكام واألإجراءات املن�سو�ض عليها فـي قانون األإجراءات اجلزائية.

املــادة ) ٤٧ ( 

التابعة لها  الت�سكيالت والتق�سيمات األإدارية فـي الوحدات والوحدات الفرعية  على قادة 
ومــــن فـي حكمهـــم   كـــل فـي نطــــاق اخت�سا�ســـه   التحقيــق فـي اأي واقعـــة تت�ســـل بــــاأي 
من اخلا�سعني ألأحكام هذا القانون، ويتم الت�سرف فـي التحقيق باتخاذ اأي من األإجراءات 

األآتية:

حفظ التحقيق.   1

توقيع العقوبة األن�سباطية املنا�سبة.   2

رفع املو�سوع اإلى رئي�ض الوحدة اأو القائد   كل ح�سب اخت�سا�سه   ألإحالته اإلى األدعاء     
الع�سكري اإذا كانت الواقعة ت�سكل جرمية تدخل فـي اخت�سا�ض الق�ساء الع�سكري.

املــادة ) ٤٨ ( 

فـي اجلرائم التي تدخل فـي اخت�سا�ض الق�ساء الع�سكري، يتولى ماأمور ال�سبط الق�سائي 
موقع  فـي  الع�سكري  الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  غياب  حال  قانونا  املقررة  ال�سبط  اأعمال 
اجلرمية، وعليه اأن يبادر بتحرير حم�سر موقع منه، يبني فـيه تفا�سيل الواقعة، وزمان 
ومكان ح�سولها، وبيانات واأو�ساف املتهم، واألأ�سياء امل�سبوطة، وكافة املعلومات التي ح�سل 
عليهــــا، واأن يبلــــغ ماأمــور ال�سبــــط الق�سائــي الع�سكــري املختـــ�ض مبــا تــم فـــي هــذا ال�ســـاأن، 

مع ت�سليمه املح�سر وامل�سبوطات.

املــادة ) ٤9 ( 

أل يجـــوز فـي غيـــر حــاألت التلب�ض باجلرمية اإلقاء القب�ض على اأع�ســاء الق�ســـاء الع�سكــري 
اأو حب�سهم اإأل بعـد احل�سول على اإذن من جلنة ال�سوؤون األإدارية املن�سو�ض عليها فـي املادة )  ( 

من هذا القانون.
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املــادة ) 5٠ ( 
أل يجوز ألأي جهة   فـيما عدا ال�سلطات الع�سكرية واألأمنية اأو األدعاء الع�سكري   اإ�سدار 
اأو ا�ستدعاء اأي فرد خا�سع ألأحكام هذا القانون ب�ساأن جرمية وقعت ب�سبب  اأمر بالقب�ض 

تاأدية الواجب الوظيفـي وفقا للتعليمات اأو األأوامر ال�سادرة اإليه.

الف�ســل الثانـــي

احلبــ�س األحتياطـــي

املــادة ) 5١ ( 

اإذا اقت�ســـت م�سلحــة التحقيــــق األبتدائـــي   بعــد ا�ستجـــواب املتهــم   منعــــه مــــن الفـــــرار 
اأو مــن التاأثيــر فـي �ســـري التحقيـــق، جــاز لع�ســو األدعــاء الع�سكري اأن ي�سدر اأمــــرا بحب�ســــه 

احتياطيا، وفقا لالأحكام واألإجراءات املن�سو�ض عليها فـي قانون األإجراءات اجلزائية.

املــادة ) 5٢ ( 

علــــى األدعــــاء الع�سكــري كلمـــا �ســدر اأمـــر باحلبــــ�ض اأو األإفــــراج عــن متهــم اأن يبلـغ قيادتــه 
اأو جهـــة عملـــه.

املــادة ) 53 ( 
األأمـــر ال�سادر بحب�ض املتهم احتياطيا ينفــذ فـــي وحدته، اأو فـي اأي مكـــان اآخـــر خم�ســـ�ض 

حلب�ض األأفراد بالتن�سيق بني وحدته واألدعاء الع�سكري.

الف�ســل الثالــث

التحقيــق األبتدائـــي

املــادة ) 5٤ ( 
على كل من علم بوقوع جرمية من�سو�ض عليها فـي هذا القانون اأن يبلغ فورا ال�سلطات 

الع�سكرية اأو األأمنية، ويكون األإبالغ عن وقوع اجلرمية من قبل األأفراد اإلى قادتهم.

املــادة ) 55 ( 

يتولى األدعاء الع�سكري التحقيق فـي اجلرائم الداخلة فـي اخت�سا�ض الق�ساء الع�سكري 
التــــي حتـــال اإليـــه، ويكـــــون لـــه التحقيـــــق مــع غيـــر اخلا�سعــني ألأحكامـــه حـــال ا�سرتاكهـــم 

فـي جرمية داخلة فـي اخت�سا�سه.
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املــادة ) 5٦ ( 

اإذا تبني لالدعاء الع�سكري اأنه غري خمت�ض بالدعوى، يجب على املدعي الع�سكري اإحالة 
األأوراق اإلى اجلهة املخت�سة لتقرير األإجراء املنا�سب ب�ساأنها.

املــادة ) 5٧ ( 

اإذا با�ســر ع�سـو األدعـــاء العــــام عمال من اأعمـــال التحقيـــق، ثـــم تبــني اخت�ســـا�ض الق�ســـاء 
الع�سكري بالدعوى، يكون لع�سو األدعاء الع�سكري اعتماد األإجراءات املتخذة.

املــادة ) 5٨ ( 

لكل من املتهم واملجني عليه، ومن يدافع عنهما احلق فـي ح�سور اإجراءات التحقيق األبتدائي، 
وللمتهم احلق فـي اأن يوكل حماميا مدنيا اأو �سابطا ومن فـي حكمه من الدرجات املدنية 
النظيــــرة مـــن احلا�سليـــن على موؤهل فـي القانون للدفاع عنه، وملحامــي املتهــم األطــالع 
علـــى التحقيقــــات فـي اليوم ال�سابق على األ�ستجـــــواب، عـــدا مـا يعد مـــن األأ�ســـرار الع�سكريــة 

اأو األأمنية.

املــادة ) 59 ( 
لالدعاء الع�سكري األطالع على اإجراءات التحقيق التي تتخذ فـي مواجهة اأي من اخلا�سعني 

ألأحكام هذا القانون من قبل اأي جهة من جهات التحقيق وفـي اأي مرحلة من مراحله.

الف�ســـل الرابــع

الت�ســرف فـي التحقيــق األبتدائــي

املــادة ) ٦٠ ( 

لالدعاء الع�سكري بعد انتهاء التحقيق األبتدائي اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحفظ التحقيق 
موؤقتا اأو نهائيا وياأمر باألإفراج عن املتهم، ما مل يكن حمبو�سا ل�سبب اآخر.

املــادة ) ٦١ ( 

يكون �سدور القرار بحفظ التحقيق النهائي فـي اجلنايات من املدعي الع�سكري، وفـي حال 
غيابه اأو خلو من�سبه اأو قيام مانع لديه يحل حمله نائبه، وفـي حال غيابه اأو خلو من�سبه 

اأو قيام مانع لديه يحل حمله األأقدم فاألأقدم من م�ساعدي املدعي الع�سكري.
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املــادة ) ٦٢ ( 

للمدعي الع�سكري اأن ي�سدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جرمية وكفاية اأدلتها 
اإذا راأى عدم اأهميتها اأو كان فـي ظروفها ما يربر ذلك.

املــادة ) ٦3 ( 

للمجنـــي عليـــه اأو ورثتـــه التظلم من قرار حفظ التحقيق خـــالل )15( خم�سـة ع�سر يومــا 
من تاريخ اإعالنه.

املــادة ) ٦٤ ( 

يرفـــع التظلــم اإلى حمكمة األ�ستئناف الع�سكرية منعقدة فـي غرفة امل�سورة، وعلى املحكمـة 
اإذا راأت اإلغاء قرار احلفظ اأن تعيد الق�سية اإلى األدعاء الع�سكري مع بيان اجلرمية واألأفعال 

املكونة لها ون�ض القانون الذي يطبق عليها، وذلك ألإحالتها اإلى املحكمة املخت�سة.

املــادة ) ٦5 ( 

للمدعــــي الع�سكــــري اأن يلغــــي قــــرار احلفــظ خالل األأ�سهر ) ( الثالثــة التاليــة ل�ســـدوره، 
ما مل يكن قد �سبق التظلم منه، وفـي حال غيابه اأو خلو من�سبه اأو قيام مانع لديه يحل 
حمله نائبه، وفـي حال غيابه اأو خلو من�سبه اأو قيام مانع لديه يحل حمله األأقدم فاألأقدم 

من م�ساعدي املدعي الع�سكري.

املــادة ) ٦٦ ( 

اإذا راأى األدعاء الع�سكري   بعد التحقيق فـي الدعوى   كفاية اأدلتها، يحيلها اإلى املحكمة 
الع�سكريـــة املخت�ســة، ويكلـــف املتهم باحل�سور اأمامها، وتكون األإحالة فـــي اجلنايــات بقـرار 

من املدعي الع�سكري اأو من يفو�سه.

املــادة ) ٦٧ ( 

اإذا راأى األدعــــاء الع�سكــري اأن الواقعــــة ت�سكــل خمالفـــة ان�سباطيــة وجب اإحالــة التحقيــق 
اإلى رئي�ض الوحدة اأو القائد مل�ساءلة املتهم ان�سباطيا، طبقا لل�سالحيات املقررة فـي هذا ال�ساأن.
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البـــاب الثانــي
املحاكمـة وتنفـيــذ األأحكــام

الف�ســل األأول

املحاكمـــة

املــادة ) ٦٨ ( 
جل�سات املحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة اأن تقرر نظر الدعوى كلها اأو بع�سها فـي جل�سة 
م�سلحة  ما مي�ض  العالنية  فـي  راأت  اإذا  اأو  العامة،  األآداب  اأو  العام  للنظام  مراعاة  �سرية 

القوات امل�سلحة اأو قوات األأمن، وفـي جميع األأحوال ي�سدر احلكم فـي جل�سة علنية.

ويحظر ن�سر وقائع اجلل�سات اأو ن�سر ملخ�ض عنها اإأل باإذن من املحكمة اإذا راأت اأن الق�سية 
ت�ستوجب مثل هذا األإجراء.

املــادة ) ٦9 ( 
األإجراءات  قانون  فـي  عليها  املن�سو�ض  واألإجراءات  األأحكام  ذات  املحاكمة  �ساأن  فـي  يتبع 

اجلزائية.
الف�ســل الثانــي

تنفـيـــذ األأحكـــام

املــادة ) ٧٠ ( 

تكون األأحكام النهائية للمحاكم الع�سكرية واجبة التنفـيذ بعد الت�سديق عليها اأو �سدور 
األأمر بتنفـيذها وفقا لالأحكام املن�سو�ض عليها فـي هذا الف�سل.

املــادة ) ٧١ ( 

ترفع األأحكام النهائية ال�سادرة باألإعدام اأو ال�سجن املطلق واألأحكام ال�سادرة على ال�سباط 
اأو من يناظرهم من الدرجات املدنية اإلى القائد األأعلى للت�سديق عليها.

املــادة ) ٧٢ ( 

للقائـــد األأعلــى اأن ياأمر باإلغاء احلكم اأو اإعادة نظر الدعوى اأمام حمكمة اأو دائــرة م�سكلــة 
من هيئة اأخرى، وله اأن يوقف العقوبة اأو يخف�سها اأو ي�ستبدل بها عقوبة اأخف.
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املــادة ) ٧3 ( 

يجوز اأن ترفق باألأحكام املرفوعة ل�سلطة الت�سديق على احلكم تو�سية من رئي�ض الوحدة 
اأو القائد، كل ح�سب اخت�سا�سه، مبا يراه منا�سبا بحق املحكوم عليه.

املــادة ) ٧٤ ( 
دون اإخالل بن�سي املادتني )71(، )72( من هذا القانون، تنفذ األأحكام ال�سادرة على الرتب 

األأخرى واملدنيني وفق القواعد األآتية:

ال�سابعة    1 الدرجة  دون  واملدنيني  األأخرى  الرتب  على  ال�سادرة  األأحكام  تنفـيذ  يتم 
باأمر من رئي�ض الوحدة اأو من يفو�سه اأو القائد، كل فـي نطاق اخت�سا�سه.

لرئي�ض الوحدة اأو القائد   وفق مقت�سيات امل�سلحة الع�سكرية   وقف تنفـيذ احلكم    2
اأو تخفـيف العقوبة املق�سي بها، وفقا لل�سوابط التي ي�سدر بها قرار من الوزير، 

وتن�سر فـي اجلريدة الر�سمية.

املــادة ) ٧5 ( 

لرئي�ض الوحدة اأو القائد عند األأمر بتنفـيذ العقوبة ال�سادرة على الرتب األأخرى واملدنيني 
اأو الدرجة وفق األأحكام املنظمة  اأو تنزيل الرتبة  اأن يقرن التنفـيذ بالف�سل من اخلدمة 

لذلك بكل وحدة، دون اإخالل بن�ض املادة )80( من هذا القانون.

املــادة ) ٧٦ ( 
يتولى األدعاء الع�سكري تنفـيذ األأحكام بعد الت�سديق عليها اأو األأمر بتنفـيذها وفق اأحكام 

هذا الف�سل، وله اأن ي�ستعني بال�سلطة املخت�سة عند األقت�ساء.

املــادة ) ٧٧ ( 

تنفذ عقوبة ال�سجن التي تزيد على ) ( ثالثة اأ�سهر فـي ال�سجون العامة.

املــادة ) ٧٨ ( 

اأو بتدبري  اإذا كان احلكم �سادرا بالرباءة  املتهم املحبو�ض احتياطيا،  يفرج فـي احلال عن 
اأو كان املتهم قد ق�سى فـي احلب�ض  اإذا حكم بوقف تنفـيذ العقوبة  اأو  غري مقيد للحرية 

األحتياطي مدة العقوبة املحكوم بها.
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املــادة ) ٧9 ( 

ينفذ حكم األإعدام على الع�سكريني رميا بالر�سا�ض.

املــادة ) ٨٠ ( 

يف�سل كل فرد حكم عليه فـي جناية اأو بحكم نافذ فـي جرمية خملة بال�سرف اأو األأمانة 
اأو بال�سجن النافذ مدة تزيد على ) ( �ستة اأ�سهر، ويجوز ف�سله من اخلدمة فـي غري تلك 

احلاألت.
الق�ســـم الثالــــث

اجلرائـــم والعقوبـــات
البـــاب األأول

األأحكـــام العامــــة

املــادة ) ٨١ ( 

العقوبات التي توقعها املحاكم الع�سكرية هي:

األإعدام.   1

ال�سجن املطلق.   2

ال�سجن.     

الغرامة.    

وفـي جميع األأحوال تطبق العقوبات الواردة فـي هذا القانون دون اإخالل باأي عقوبات اأ�سد 
من�سو�ض عليها فـي قانون اجلزاء اأو اأي قانون اآخر.

املــادة ) ٨٢ ( 

اإذا كون الفعل جرائم متعددة اأو وقعت عدة جرائم مرتبط بع�سها ببع�ض ارتباطا أل يقبل 
التجزئة، وكانت اإحدى هذه اجلرائم داخلة فـي اخت�سا�ض الق�ساء الع�سكري، يكون الق�ساء 

الع�سكري خمت�سا بها جميعا.
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املــادة ) ٨3 ( 

اإذا نتجت عن اجلرمية اأ�سرار مادية باأموال مملوكة للدولة، للمحكمة اأن حتكم على املتهم 
اأم فقدها، ويكون ذلك  اأتلفها  اأم  اأخذها لنف�سه  املتهم قد  اأكان  اأو رد قيمتها، �سواء  بردها 
وفق القواعد العامة فـي حت�سيل اأموال الدولة، وللمحكمة الف�سل فـي املطالبات املدنية 

املرتبطة بالدعوى العمومية.
البــــاب الثانـــي

اجلرائـــم الع�سكريــة
الف�ســل األأول

اجلرائـم املرتبطـة بالعـــدو

املــادة ) ٨٤ ( 

يعاقـــب باألإعـــدام اأو بال�سجــن املطلـق كل فرد اأقدم فـي زمــن احلــرب، بق�سد معاونة العـدو 
اأو األإ�سرار بالقوات امل�سلحة اأو قوات دولة حليفة، على ارتكاب اأي من األأفعال األآتية: 

ترك اأو ت�سليم العدو قاعدة ع�سكرية اأو موقع اأو مركز اأو نقطة اأو معدة اأو طائرة    1
اأو �سفـينة اأو اآلية ع�سكرية اأو اأي �سيء اآخر، مما هو مكلف بحرا�سته اأو الدفاع عنه 

اأو تدمريه.

عدم القيام بت�سغيل طائرة اأو �سفـينة اأو معدة قتالية كما ميليه عليه الواجب اأثناء    2
العمليات القتالية.

اإلقاء ال�سالح اأو الذخرية اأو العدة اأمام العدو بق�سد اخليانة.    

ت�سهيل دخول العدو اإقليم �سلطنة عمان واإجارته اأو اإخفاء مكانه.    

اأن    5 دون  املعرو�سة عليه،  الهدنة  اأو قبول  العدو  الهدنة على  اأو  األ�ست�سالم  عر�ض 
يكون خموأل بذلك.

اآلية ع�سكرية      اأو  اأي موقع  اآخر على ترك  اأو فرد  اأي و�سيلة ألإرغام قائد  ا�ستعمال 
ل�سالح العدو.

اإمداد العدو بال�سالح اأو الذخرية اأو املعدات اأو املوؤن.   7
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الف�ســـل الثانــي

جرائــم التج�ســ�س واخليانــة

املــادة ) ٨5 ( 

يعاقـــب باألإعــــدام اأو بال�سجن املطلق كل فرد اأقدم اأثناء احلرب   بقــ�سد معاونــة العــدو   

على ارتكاب اأي من األأفعال األآتية:

اإف�ساء كلمة ال�سر اأو كلمة املرور اأو اإ�سارة جوابية للعدو اأو ألأي �سخ�ض اآخر أل يحق    1

له تلقيها، اأو ت�سليمها حمرفة ملن يحق له تلقيها. 

اإر�ساد العدو اإلى اأماكن القوات امل�سلحة اأو اأماكن قوات حليفة اأو ت�سليل هذه القوات    2

لل�سري فـي وجهة غري �سحيحة.

ت�سوير اأو ت�سليم وثائق اأو معلومات اأو بيانات، اأو اإف�ساء �سر للعدو اأو ملن يعملون     

مل�سلحته، على نحو يعر�ض اأمن و�سالمة �سلطنة عمان للخطر.

اإتالف �سر من اأ�سرار القوات امل�سلحة اأو جعله غري �سالح لالنتفاع به، وذلك مل�سلحة     

العدو اأو اإ�سرارا بالدفاع عن �سلطنة عمان.

ت�سليــم العــدو �سالحـــا اأو ذخيـــرة اأو موؤنــــا اأو خـــرائط املواقـــع الع�سكريــــة اأو خطــــط    5

العمليات الع�سكرية.

مكاتبة العدو اأو اإبالغه اأخبارا اأو بيانات اأو األت�سال به باأي �سورة من ال�سور بق�سد     

اخليانة.

اأي �سورة اأخرى من �سور التج�س�ض اأو اخليانة مل�سلحة العدو.   7

املــادة ) ٨٦ ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالث �سنوات وأل تزيد على )15( خم�ض ع�سرة �سنة، 

كل فرد يقوم فـي وقت ال�سلم بجمع اأو ت�سليم وثائق اأو معلومات اأو بيانات مت�ض �سالمة 

�سلطنة عمان مل�سلحة اأي دولة اأو جهة.
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الف�ســــل الثالــث

جرائـم التمـرد والع�سيـان والفتنـة

املــادة ) ٨٧ ( 
يعاقب باألإعدام اأو بال�سجن املطلق كل فرد ارتكب فعال من األأفعال األآتية:

قيادة مترد م�سلح فـي �سلطنة عمان.   1

التاآمر مع اآخرين للقيام بتمرد م�سلح اأو حماولة اإقناع فرد باأل�سرتاك فـي مترد    2
م�سلح.

األن�سمام اإلى مترد م�سلح.    

بث الفتنة بق�سد التمرد والع�سيان.    

اأثناء    5 األأوامر  اإطاعة  رف�ض  اأو  الوظيفة  بتاأدية  يتعلق  اأمر  بتنفـيذ  القيام  رف�ض 
احلرب بق�سد التمرد خدمة للعدو.

املــادة ) ٨٨ ( 
يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( �ستة اأ�سهر، وأل تزيد على )5( خم�ض �سنوات، كل فرد 

ارتكب فعال من األأفعال األآتية باألتفاق مع اثنني اأو اأكرث من األأفراد:

حمل ال�سالح بق�سد رف�ض األإذعان لالأوامر الع�سكرية.   1

اأخذ األأ�سلحة بدون اإذن خالفا لتعليمات الروؤ�ساء الع�سكريني.    2

التظاهر اأو التجمهر اأو التحري�ض بق�سد ال�سغب اأو األحتجاج اأو األإخالل بالنظام     
العام.

جمع األأفراد بق�سد ال�سكوى واألحتجاج على اأمور تتعلق بالقوات امل�سلحة اأو قوات األأمن.    

عدم اإطاعة قائدهم اأو مقاومته اأو األعتداء عليه.   5

املــادة ) ٨9 ( 
يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالثة اأ�سهر، وأل تزيد على ) ( ثالث �سنوات، كل فرد 
اأقدم على حتقري القوات امل�سلحة اأو قوات األأمن واألإ�ساءة لكرامتها اأو �سمعتها باأي �سورة 

كانت اأو قام باأي فعل من �ساأنه اإ�سعاف روح األن�سباط الع�سكري.
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الف�ســل الرابــع

جرائــم األإبــادة اجلماعيــة

املــادة ) 9٠ ( 

يعاقب باألإعدام اأو بال�سجن املطلق كل فرد ارتكب فعال من األأفعال األآتية، بق�سد اإهالك 
جماعة قومية اأو عرقية اأو دينية اإهالكا كليا اأو جزئيا:

قتل اأفراد اجلماعة.   1

اإحلاق �سرر ج�سدي اأو عقلي ج�سيم باأفراد اجلماعة.   2

اإخ�ساع اجلماعة عمدا ألأحوال معي�سية مهلكة بق�سد اإبادتها كليا اأو جزئيا.    

فر�ض تدابري ت�ستهدف منع األإجناب داخل اجلماعة.    

نقل اأطفال اجلماعة عنوة اإلى جماعة اأخرى.   5

الف�ســـل اخلامــ�س

اجلرائــم �ســد األإن�سانيــة

املــادة ) 9١ ( 

ي�سكل اأي فعل من األأفعال األآتية جرمية �سد األإن�سانية متى ارتكب فـي اإطار هجوم وا�سع 
النطاق اأو منهجي موجه �سد ال�سكان املدنيني:

القتل العمد.   1

األإبادة.   2

األغت�ساب اأو األ�ستعباد اجلن�سي اأو األإكراه على البغاء اأو احلمل الق�سري اأو التعقيم     
الق�سري اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال العنف اجلن�سي.

األ�سرتقاق.    

اإبعاد ال�سكان اأو نقلهم ق�سرا.   5

التعذيب.    
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ال�سجن اأو غريه من �سور احلرمان من احلرية.   7

ا�سطهـــاد اأي جماعــة حمــددة مـن ال�سكـــان ألأ�سبــاب �سيا�سيــة اأو عرقيـــة اأو قوميــة    8
اأو ثقافـية اأو دينية اأو متعلقة بنوع اجلن�ض، بق�سد حرمان ال�سخ�ض حرمانا �سديدا 

من حقوقه األأ�سا�سية.

الف�سل العن�سري.   9

املــادة ) 9٢ ( 
يعاقب مرتكبو األأفعال الواردة فـي املادة )91( من هذا القانون، على النحو األآتي:

باألإعدام اأو بال�سجن املطلق فـي احلاألت املن�سو�ض عليها فـي البنود )1( و )2( و ) (.   1

بال�سجــــن مـــدة أل تقـــل عــن ) ( ثــــالث �سنوات، وأل تزيد علـــى )10( ع�ســر �ســنوات    2
فـي احلاألت املن�سو�ض عليها فـي البنود األأخرى.

الف�ســـل ال�ســـاد�س
جرائـــم احلــرب

املــادة ) 93 ( 
يعـــد اأي فعــــل مــن األأفعال األآتية جرمية حــرب، متـــى ارتكــب فـي نزاع م�سلح �ســد املمتلكــات 

اأو األأ�سخا�ض املحميني مبوجب اتفاقيات القانون الدويل األإن�ساين:

القتل العمد.   1

التعذيــــب اأو املعاملــــة غيــــر األإن�سانيــــة مبا فـــي ذلك اإجـــراء التجـــارب البيولوجيــــة    2
اأو الكيميائية اأو اأي جتارب اأخرى.

تعمــــد اإحــــداث اآألم اأو معانــــاة �سديــــدة اأو اإحلــــاق اأذى خطيــــر بال�سالمـــة البدنيــــة     
اأو العقلية اأو بال�سحة العامة.

تدمري املمتلكات اأو األ�ستيالء عليها دون اأن تكون هناك �سرورة ع�سكرية تربر ذلك.    

اإرغام اأي اأ�سري حرب اأو اأي �سخ�ض اآخر م�سمول باحلماية على اخلدمة فـي القوات    5
امل�سلحة.

تعمد حرمان اأي اأ�سري حرب اأو اأي �سخ�ض اآخر م�سمول باحلماية من حقه فـي اأن     
يحاكم حماكمة عادلة ونظامية.
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األإبعاد اأو النقل اأو احلب�ض على نحو غري م�سروع.   7

اأخذ رهائن.   8

األحتجاز غري امل�سروع لالأ�سخا�ض املدنيني املحميني.   9

الهجمات املوجهة �سد ال�سكان اأو املدنيني.   10

الهجـــوم الع�سوائـــي الذي يرتكـــب �ســـد ال�سكـــان اأو املدنيــــني اأو املمتلكـــات املدنيـــة،    11
مع العلم باأن هذا الهجوم ي�سبب خ�سائر بالغة فـي األأرواح اأو اإ�سابات فـي األأ�سخا�ض 

املدنيني اأو األإ�سرار باملمتلكات املدنية.

الهجوم على األأ�سغال الهند�سية اأو املن�ساآت التي حتتوي على مواد خطرة، مع العلم    12
باأن هذا الهجوم ي�سبب خ�سائر بالغة فـي األأرواح اأو اإ�سابات فـي األأ�سخا�ض املدنيني 

اأو األإ�سرار باملمتلكات املدنية.

الهجوم على املواقع املجردة من و�سائل الدفاع واملناطق منزوعة ال�سالح.    1

الهجوم على �سخ�ض عاجز عن القتال.    1

اأو اأي �سارات    15 اأو ال�سليب األأحمر  األ�ستعمال الغادر لل�سارة املميزة للهالل األأحمر 
اأخرى للحماية.

نقل ال�سكان املدنيني اأو ترحيلهم اإلى غري اأرا�سيهم.    1

التاأخري غري املربر فـي اإعادة اأ�سرى احلرب اأو املدنيني اإلى اأوطانهم.   17

ممار�سة التفرقة العن�سرية وغريها من األأ�ساليب املبنية على التمييز العن�سري    18
واملهينة للكرامة األإن�سانية.

الهجمات التي ت�سن �سد األآثار التاريخية واأماكن العبادة واألأعمال الفنية املعروفة    19
بو�سوح، �سريطة اأأل تكون م�ستخدمة ألأغرا�ض ع�سكرية اأو فـي مواقع قريبة ب�سورة 

مبا�سرة من اأهداف ع�سكرية.

ال�سالمة    20 اأو  العامة  بال�سحة  امل�سا�ض  �ساأنه  األمتناع عن عمل من  اأو  بعمل  القيام 
اإجراء  اأو  املعتقلني،  اأو  املحتجزين  اأو  املحرو�سني  لالأ�سخا�ض  العقلية  اأو  البدنية 
باملخالفة  اأع�ساء  اأو  اأن�سجة  ا�ستئ�سال  اأو  علمية  اأو  طبية  اأو جتارب  برت  عمليات 

للمعايري الطبية.
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املــادة ) 9٤ ( 
يعاقب مرتكبو األأفعال الواردة فـي املادة ) 9( من هذا القانون، على النحو األآتي:

باألإعدام اأو بال�سجن املطلق فـي احلاألت املن�سو�ض عليها فـي البنود )1( و )11( و)12(.   1
بال�سجن مدة أل تقل عن )10( ع�سر �سنوات، وأل تزيد على )15( خم�ض ع�سرة �سنة    2

فـي احلاألت املن�سو�ض عليها فـي البنود ) ( و )15( و )20(.
بال�سجن من ) ( ثالث �سنوات اإلى )10( ع�سر �سنوات فـي احلاألت املن�سو�ض عليها     

فـي البنود األأخرى.

وت�سدد عقوبة اأي جرمية اإلى األإعدام، اإذا اأف�سى الفعل املرتكب اإلى املوت.

املــادة ) 95 ( 
يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة أل تقـــل عـــن �سهــــر وأل تزيد على ) ( ثالث �سنـــوات، كــــل مــن منـــع 
اأو حـــاول منـــع قائـــده اأو من هو اأعلى منه رتبة بالتهديـــد اأو القــوة من القيــام بتنفـيــذ اأمـــر 

يتعلق بواجباته الر�سمية.

وتكـــون العقوبـــة بال�سجــن مــدة أل تقل عن �سنة اإذا وقع اعتداء على القائــد اأو األأعلى رتبــة 
فـي اأثناء قيامه بعمله اأو فـي اأثناء جتمع األأفراد اأو فـي زمن احلرب.

املــادة ) 9٦ ( 
يعاقـــب بعقوبـــة الفاعــل األأ�سلي من كان اآمرا اأو حار�سا اأو مكلفا مبهمة خا�سة وتغا�سى 

عن ارتكاب جرمية كان فـي و�سعه منعها اأو كان مكلفا مبنعها ومل يقم بواجبه فـي ذلك.

الف�ســل ال�سابــع

جرائـم األأ�سـر واإ�سـاءة معاملـة اجلـرحى

املــادة ) 9٧ ( 
يعاقـــب بال�سجـــن مــدة أل تقــل عــن ) ( ثالث �سنوات، وأل تزيـــد علـــى )5( خمـــ�ض �سنـــوات، 

كل من ارتكب فعال من األأفعال األآتية:
اإ�ساءة معاملة األأ�سرى، اأو جرحى اأو مر�سى العدو.   1
�سرقة ممتلكات جنود العدو األأحياء اأو األأموات.   2
تعذيب اأ�سرى اأو جرحى اأو مر�سى العدو.    
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الف�ســـل الثامـــن

جرائم اإ�ساءة ا�ستعمــال ال�سلطــة واألإخـــالل بواجبــات الوظيفــة

املــادة ) 9٨ ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن �سهر وأل تزيد على �سنة كل فرد احتجز �سخ�سا دون موجب 
املخت�سة  ال�سلطة  اأو تخلف بدون عذر عن عر�ض ق�سيته على  املحاكمة  اإلى  ومل يقدمه 

ألإجراء التحقيق فـيها.

املــادة ) 99 ( 

يعاقــــب بال�سجـــن مـــدة أل تقل عن �سهر وأل تزيد على �سنة كل من تـــراأ�ض مركـــزا اأو دوريـــة 
اأو نقطة مراقبة واأطلق عمدا �سراح اأي �سخ�ض حمتجز دون اأمر اأو �سند من القانون.

املــادة ) ١٠٠ ( 

�سلطة  ا�ستعمال  اأ�ساء  من  كل  �سنة  على  تزيد  وأل  �سهر  عن  تقل  أل  مدة  بال�سجن  يعاقب 
وظيفته ليعيق اأو يوؤخر تنفـيذ القوانني اأو األأنظمة اأو التعليمات اأو تهاون بال �سبب م�سروع 

فـي القيام بواجبات وظيفته اأو تنفـيذ اأوامر قائده.

املــادة ) ١٠١ ( 

يعاقــــب بال�سجـــن مـــدة أل تقـــل عــن ) ( ثالثـــة اأ�سهـــر، وأل تزيـــد على ) ( ثــالث �سنــوات، 
كل من ا�ستخـــدم ال�سبكــة املعلوماتية اأو و�سائل تقنية املعلومات فـي اإنتاج اأو ن�سر اأو توزيع 
اأو �ســراء اأو حيازة كل ما من �ساأنه اأن ينطوي على امل�سا�ض بالقيم الدينية اأو النظام العام.

املــادة ) ١٠٢ ( 
يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن �سنة، وأل تزيد على ) ( ثالث �سنوات، كل من:

اأكره �سخ�سا على حمل �سيء اأو نقله اأو تقدمي موؤن اأو ماأوى اأو و�سائط نقل لنف�سه    1
اأو لغريه ب�سورة غري م�سروعة.

طلب اأو تقا�سى ماأل اأو منفعة مقابل القيام بعمل من اأعمال وظيفته اأو األمتناع    2
عن القيام به باملخالفة للقانون.
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وت�ساعف العقوبة لكل من ا�ستغل مكانته اأو انتماءه للقوات امل�سلحة اأو قوات األأمن، وحقق 
املباين  اأو  الذخائر  اأو  والب�سائع  املوؤن  تاأجري  اأو  بيع  اأو  �سراء  من  لغريه  اأو  لنف�سه  ك�سبا 

الع�سكرية اأو املباين األأمنية وغريها من ممتلكات القوات امل�سلحة وقوات األأمن.

املــادة ) ١٠3 ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( �ستة اأ�سهر، وأل تزيد على ) ( ثالث �سنوات كل من ت�سلم 
اأو ت�سبب فـي ت�سليم مواد اأو موؤن اأو معدات اأو اإن�ساءات ع�سكرية خالفا لالأنظمة املتبعة، 
وت�ساعف العقوبة اإذا كان الت�سليم متعلقا ب�سالح اأو قطع غيار ألأ�سلحة اأو معدات اأو اآليات 

ع�سكرية.

املــادة ) ١٠٤ ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالثة اأ�سهر وأل تزيد على )2( �سنتني، كل من اأجرب 
فردا على القيام بفعل اأو عمل خمالف للقوانني اأو األأنظمة اأو التعليمات الع�سكرية.

املــادة ) ١٠5 ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالثة اأ�سهر، وأل تزيد على ) ( ثالث �سنوات كل فرد 
ا�ستخـــدم و�سيلـــة نقــل تابعــــة للقوات امل�سلحة اأو قوات األأمن فـي اإدخـال اأو اإخراج اأ�سخا�ض 

اأو معدات اأو مواد بطريقة غري م�سروعة من اأو اإلى �سلطنة عمان.

املــادة ) ١٠٦ ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( �ستة اأ�سهر، وأل تزيد على ) ( ثالث �سنوات، كل فرد 
اعتدى على املن�ساآت الع�سكرية اأو األأمنية وما فـي حكمها اأو املناطق الع�سكرية اأو األأمنية، 
اأو املمتلكات التابعة لها، اأو اعتدى على اأحد املنت�سبني اأثناء قيامه بعمله اأو مبنا�سبة قيامه 

بها اأو ب�سبب انتمائه للجهة الع�سكرية اأو األأمنية.

املــادة ) ١٠٧ ( 

يعاقــــب بال�سجـــن مـــدة أل تقـــل عــن ) ( ثالثـــة اأ�سهـــر، وأل تزيـــد علـــى ) ( ثـــالث �سنــــوات، 
كل فرد �سهل اأن�سطة التهريب اأو الت�سلل عرب املناطق احلدودية.
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املــادة ) ١٠٨ ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالثة اأ�سهر، وأل تزيد على )2( �سنتني، كل فرد حجز 
حرية اأحد األأفراد تع�سفا اأو اأبقاه حمتجزا رغم �سدور اأمر باألإفراج عنه.

املــادة ) ١٠9 ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالثة اأ�سهر، وأل تزيد على )2( �سنتني، كل فرد ت�سبب 
باإهمالــــه اأو قلــة احتـــرازه اأو عــــدم مراعاته للقوانـــني واألأنظمة بفقدان األأمــوال العامــة 
اأو األأ�سلحة اأو العتاد اأو اأي لوازم ع�سكرية اأخرى �سرفت له أل�ستعماله اخلا�ض اأو اوؤمتن 

عليها بحكم وظيفته اأو اأ�سر بها، وي�سمن قيمة ال�سرر الناجم عن ذلك.

املــادة ) ١١٠ ( 
يعاقــــب بال�سجـــن مـــدة أل تقـــل عـــن ) ( ثالثــة اأ�سهـــر، وأل تزيــد علـــى ) ( ثـــالث �سنــــوات، 
اأو قــوات األأمن  اأن يثبــــط من عزمية القوات امل�سلحة  اأقـــدم علــى مـــا من �ساأنــــه  كل فرد 

�سواء بالقول اأو الن�سر فـي اأي و�سيلة من الو�سائل.

وي�سمـــل حكـــم الفقـــرة ال�سابقــة كــل ن�سر اأو اإف�ساء مبعلومــات ع�سكريــة اأو اأمنيــة دون اإذن 
من اجلهة املخت�سة.

املــادة ) ١١١ ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالثة اأ�سهر، وأل تزيد على �سنة، كل فرد حقر اأو �سرب 
من عهدت اإليه حرا�سته اأو ا�ستعمل العنف �سده.

املــادة ) ١١٢ ( 

يعـــاقب بال�سجــــن مـــدة أل تقـــل عــــن ) ( �ستــــة اأ�سهـــر، وأل تزيــــد علــــى )5( خمــــ�ض �سنــــوات، 
كل فرد هرب اأو تخلف عن اخلدمة فـي اأثناء العمليات الع�سكرية. 

املــادة ) ١١3 ( 

يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالث �سنوات وأل تزيد على )10( ع�سر �سنوات، كل فرد 
متار�ض اأو �سبب مر�سا لنف�سه اأو عطل اأو �سمح لغريه بتعطيل ع�سو من اأع�ساء ج�سمه 

بق�سد التخلف عن اخلدمة الع�سكرية اأثناء جمابهة العدو.
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املــادة ) ١١٤ ( 
يعاقــــب بال�سجــــن مـــدة أل تقــــل عــن ) ( ثــالث �سنـــوات، وأل تزيـــد على )5( خمـــ�ض �سنـــوات، 
كل من اكت�سب من اخلا�سعني ألأحكام هذا القانون جن�سية دولة اأجنبية باملخالفة للقانون 
فـي اأثناء اخلدمة اأو قبل انق�ساء )5( خم�ض �سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات امل�سلحة 

اأو قوات األأمن.
الف�ســــل التا�ســع

جرائــم األإتــالف والفقــد والنــهب

املــادة ) ١١5 ( 
يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن �سنة، وأل تزيد على ) ( ثالث �سنوات، كل من اأتلف اأو عطل 
ق�سدا �سالحا اأو ذخرية اأو �سفـينة اأو طائرة اأو غري ذلك من املمتلكات العامة، اأو اأ�ساء ق�سدا 
�سنعها اأو اإ�سالحها، اأو اأتى عمال من �ساأنه اأن يجعلها غري �ساحلة ب�سفة دائمة اأو موؤقتة 

لالنتفاع بها فـيما اأعدت له. 

اأثناء جمابهة  فـي  اأو  زمن احلرب  فـي  األإتالف  اإذا حدث  املطلق  ال�سجن  العقوبة  وتكون 
املتمردين، وال�سجن مدة أل تزيد على �سنة اإذا وقعت اجلرمية اإهماأل.

املــادة ) ١١٦ ( 
يعاقب بال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالثة اأ�سهر، وأل تزيد على ) ( ثالث �سنوات، كل فرد 

ارتكب اإحدى اجلرائم األآتية:
اأ�ساء ا�ستعمال �سالحه اأو لبا�سه الع�سكري اأو اأي من عهدته اأو وثائقه الع�سكرية.   1
فقد اأو اأتلف اإهماأل العهدة الع�سكرية.   2
اأقدم بدون وجه حق على حمل اأو �سنع ميداليات اأو �سارات اأو رتب اأو ارتداء بدلة     

اأو لبا�ض ع�سكري.

املــادة ) ١١٧ ( 
يعاقــــب بال�سجـــن مـــدة أل تقــــل عن ) ( ثالث �سنوات، وأل تزيــــد علـــى )10( عــ�سر �سنـــوات، 

كل فرد اأقدم فـي اأثناء احلرب على النهب اأو اقتحم مكانا بق�سد النهب.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة أل تقل عن ) ( ثالث �سنوات، وأل تزيد على )5( خم�ض �سنوات 

اإذا ارتكبت اجلرمية فـي غري زمن احلرب.
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٨٨

بتحديـد اأيـام اإلإجــازات الر�سميــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  
بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/٥٦ بتحديد اأيام األإجازات الر�سمية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت
املــادة اإلأولــــى

األأ�سخا�ص  من  وغريها  للدولة  األإداري  اجلهاز  لوحدات  الر�سمية  األإجازات  اأيام  حتدد 
يلي،  فيما  املبينة  واملنا�سبات  األأعياد  فـي  اخلا�ص،  القطـــاع  ومن�ســـاآت  العامـــة  األعتباريـــة 

على النحو األآتي:
اأوإل:  اأ - راأ�ص ال�سنـــة الهجريـــــة                                  غرة حمرم.

 ب - املولد النبوي ال�سريف                                  )1٢( من �سهر ربيع األأول.
  ج - األإ�ســـــــــــراء واملعــــــــــــــراج                                  )٢7( من �سهر رجب.

  د - العيـــد الوطنــي املجيـــد                                  )18( و )19( من �سهر نوفمرب.
 هـ - يوم تويل ال�سلطان مقاليد احلكم فـي البالد. 

واإذا وقع اأي من يومي األإجازة األأ�سبوعية اأو وقع كالهما �سمن اأيام األإجازات 
امل�سار اإليها، يتم التعوي�ص عن ذلك بيوم واحد.

ويجوز تعديل موعد األإجازات امل�سار اإليها اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك.
ثانيا:  اأ -  عيد الفطر املبارك، ابتداء من )٢9( من �سهر رم�سان وحتى )3( من �سهر �سوال.

     ب - عيد األأ�سحى املبارك، ابتداء من )9( وحتى )1٢( من �سهر ذي احلجة.

ويتم التعوي�ص عن يوم اجلمعة اإذا �سادف اليوم األأول من اأي العيدين.

املــادة الثانيـــة
يلغــــى املر�ســــوم ال�سلطانــــي رقم ٢٠٢٠/٥٦ امل�ســـار اإليه، كما يلغى كل مـــا يخالف هذا املر�سوم، 

املــادة الثالثـــةاأو يتعار�ص مع اأحكامه.
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: ١٣ من جمـادى اإلأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ
 هيثــم بن طــارقاملـوافــــق:   ٧  من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٨٩

بالت�سديـق على اتفاقية تعاون

 بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين فـي املجال األأمني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى اتفاقية التعاون بني حكومة �سلطنـة عمان وحكومـة مملكة البحريـن فـي املجال األأمني 

املوقعة فـي مدينة املنامة بتاريخ 24 من اأكتوبر 2022م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

الت�سديق على األتفاقية امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا المر�سوم في الجريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: ١٣ من جمـادى األأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق:   ٧  من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م
 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيـــــة تعــــــاون 
بني حكومة �سلطنة عمان

 وحكومـة مملكة البحرين فـي املجال األأمني

اإن حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي وزارة الداخلية، وحكومة مملكة البحرين ممثلة فـي 
وزارة الداخلية امل�سار اإليهما فـيما بعد بـ "الطرفـني"، وانطالقا من روح األأخوة ال�سادقة 
بينهما  التعاون  لعالقات  وتعزيزا  البلدين،  �سعبي  بني  جتمع  التي  الوثيقة  والروابط 
مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة، وحر�سا منهما على حتقيق اأكرب قدر من التعاون من اأجل 
األأمنية،  األأجهزة  كفاءة  ورفع  اأ�سكالها،  بكافة  اجلرمية  مكافحة  فـي  الفعالة  امل�ساهمة 
األإقليمية  اأبنائهما ووحدتهما  التي جتمع بني  الروابط  باأوا�سر  وانطالقا من قناعتهما 

وم�سريهما الواحد وم�ساحلهما امل�سرتكة، فقد اتفق الطرفان على ما ياأتي:

املــادة ) 1 (

تكون  التي  الدولية  واألتفاقيات  للبلدين  الوطنية  الت�سريعات  به  تق�سي  ما  مراعاة  مع 
الدولتان طرفا فـيها، يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما، وتبادل 
اخلربات األأمنية والفنية من اأجل مكافحة اجلرمية بكافة اأ�سكالها، وخا�سة فـي املجاألت 

األآتية:
األإرهاب بكافة اأ�سكاله و�سوره.  - 1

مكافحة اجلرمية املنظمة.  - 2
مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية و�سالئفها.  - 3

البحث اجلنائي.  - 4
مكافحة جرائم األجتار بالب�سر.  - 5

اجلرائم األإلكرتونية.  - 6
تهريب األأ�سلحة والذخائر واملتفجرات واملواد ال�سامة وامل�سعة واملواد اخلطرة األأخرى   - 7

واألجتار غري امل�سروع فـيها.
الذكاء األ�سطناعي والتبادل التقني وتكنولوجيا املعلومات.  - 8

األأمن ال�سيرباين.  - 9
اجلوازات والتاأ�سريات واألإقامة واألأحوال املدنية.  - 10
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املرور.  - 11

اأمن املن�ساآت وحماية ال�سخ�سيات.  - 12

13 - طريان ال�سرطة.

اجلمارك.  - 14

الدفاع املدين.  - 15

التعليم والتدريب.  - 16

اإدارة الطوارئ واألأزمات.  - 17

الفرق املو�سيقية.  - 18

اأي جماألت اأخرى يحددها الطرفان ب�سورة م�سرتكة.  - 19

املــادة ) 2 (

يتبادل الطرفان املعلومات والوثائق ب�ساأن مكافحـــة اجلرميـــة مبا يحقـــق اأمـــن وا�ستقـــرار 
البلدين وخا�سة فـي املجاألت األآتية:

تبــادل املعلومــات والوثائـــق التـــي مــن �ساأنها رفع كفاءة األأجهزة األأمنيــة، وحت�سني   - 1
اأدائهــــا ملهامهـــا فـــــي جمـــال تطويـــر �سبــل مكافحـــة اجلرمية على اختـــالف �سورهــا، 

مبا يحقق األأمن فـي البلدين.

تبـــادل املعلومـــات والوثائــــق التي ت�ساعـــد فـي القبـــ�ض علـــى املتهمـــني واملحكومـــــني   - 2
واملطلوبني اأمنيا بني البلدين.

تبادل املعلومات بني ال�سلطات املخت�سة لدى الطرفـني واملتعلقة مبكافحة املخدرات   - 3
عن طريق التن�سيق املبا�سر بينهما، اأو باأي و�سيلة اأخرى عن مهربي وجتار املخدرات 
واملوؤثرات العقلية ومروجيها والفاعلني األأ�سليني وال�سركاء واملحر�سني وكل من 
له عالقة بجرائم املخدرات واملوؤثرات العقلية و�سالئفها والتعاون فـي جمال �سبط 

مهربي املخدرات.

تبادل املعلومات حول اأن�سطة وجرائم اجلماعات واملنظمات األإرهابية املخلة باأمن   - 4
وا�ستقرار اأي من البلدين.
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تبادل قوائم األإرهاب الوطنية بني البلدين.  - 5

مكافحة اجلرائم األقت�سادية واألإلكرتونية وتقنية املعلومات.  - 6

تبادل املعلومات حول مكافحة تهريب األأ�سلحة والذخائر واملتفجرات واملواد ال�سامة   - 7

وامل�سعة واملواد اخلطرة واألجتار غري امل�سروع فـيها.

تبادل املعلومات حول مكافحة جرائم �سرقة ال�سيارات، وتهريب ال�سيارات امل�سروقة،   - 8

واألجتار فـيها.

تبادل املعلومات حول التقنيات احلديثة التي ت�ساعد على ك�سف اجلرمية وأل �سيما   - 9

فـي جمال مكافحة املخدرات والتزييف والتزوير واألأمن اجلنائي عموما.

تبادل املعلومات واخلربات حول مكافحة تزوير وثائق ال�سفر والتاأ�سريات والوثائق   - 10

الر�سمية وتزييف العملة وبطاقات الدفع واألئتمان وترويجها.

واألأعمال  الفنية  والتحف  األأثرية  القطع  وتهريب  �سرقة  ب�ساأن  املعلومات  تبادل   - 11

الثقافـية ذات القيمة التاريخية.

تبادل املعلومات ب�ساأن األأجانب املبعدين ألأ�سباب �سحية اأو اأمنية اأو غريها.  - 12

اجلرائم اجلديدة واأ�ساليب ارتكابها وما اتخذ من اإجراءات ملكافحتها.  - 13

تبادل الت�سريعات والبحوث والدرا�سات واملناهج التدريبية والتدري�سية واملطبوعات   - 14

والن�سرات واملجالت واألأفالم التدريبية املتوافرة لدى كل منهما.

تخ�سي�ض مقاعد درا�سية ملنت�سبي وزارة الداخلية وال�سباط و�سباط ال�سف واأفراد   - 15

ال�سرطــة فـي املعاهد التعليمية التابعـــة لكـــــال الطرفـني وفقا للقوانــــني واألأنظمـــة 

النافـــذة لدى كل منهما وفـي حـــدود اإمكاناتهمـــا علــى اأن يتـــم اإعالم الطرف األآخر 

مبواعيد افتتاح الدورات ومددها ومناهجها قبل وقت كاف من تاريخ اإقامتها.

تبادل املعلومات ب�ساأن اأي موؤمترات اأو اجتماعات اأو حلقات درا�سية اأو ندوات اأو دورات   - 16

تدريبيـة يتـم عقدهـا قبـل وقــت كـــاف من تاريخ عقدها لكي يت�سنى للطــرف األآخـــر 

امل�ساركة واألإ�سهام فـيها اإذا رغب فـي ذلك.
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املــادة ) 3 (

يتخذ الطرفان التدابري الالزمة للحيلولة دون ن�سوء اأي تنظيمات اإرهابية اأو مطلوبني 
اأمنيا اأو ق�سائيا من �ساأنهم األإخالل باأمن بلد الطرف األآخر ومواطنيه.

املــادة ) 4 (

يقوم كل طرف باإبالغ الطرف األآخر عن اأي معلومات تتوافر لديه عن عمليات اإجرامية مت 
تنفـيذها اأو يتم التح�سري ألرتكابها على اأرا�سي الطرف األآخر، اأو اأي اأن�سطة مت�ض م�ساحله.

املــادة ) 5 (

يقوم كل طرف مبوافاة الطرف األآخر بقوائم تت�سمن بيانات اأ�سماء املقبو�ض عليهم احتياطيا 
اأو املتهمني اأو املحكوم عليهم من مواطني الطرف األآخر.

املــادة ) 6 (

يعمل الطرفـــان على تعزيز التعاون فـي اأنظمــة ووثائـــق ال�سفــــر واإجراءات مراقبـــة عبــــور 
احلدود واإقامة األأجانب فـي البلدين، ويتعاونان فـي جمال مكافحة العبور غري امل�سروع، 
ويقدم كل من الطرفـني الت�سهيالت الالزمة لدخول واإقامة رعايا كل بلد فـي البلد األآخر 

ح�سب القوانني والنظم املعمول بها فـي كل منهما.

املــادة ) 7 (

يعمل الطرفان على تطوير خدمات األإقامة والتاأ�سريات بني البلدين، مبا فـي ذلك التاأ�سرية 
ال�سياحيــــة امل�سرتكـــة وفــــق ال�سوابط واأل�سرتاطات التـــي يتـــم األتفاق عليهـــا بــــني اجلهــــات 

املخت�سة فـي البلدين.

املــادة ) 8 (

امل�سرتك  األهتمام  ذات  واملو�سوعات  الق�سايا  اإزاء  مواقفهما  تن�سيق  اإلى  الطرفان  ي�سعى 
املطروحة على األجتماعات واملوؤمترات األأمنية األإقليمية والعربية والدولية.

املــادة ) 9 (

يعمل الطرفان على حتديد وتطوير و�سائل األت�سال بينهما مبا يخدم تنفـيذ هذه األتفاقية.
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املــادة ) 10 (

يتعاون الطرفان ب�سكل مبا�سر فـي جمال تبادل البيانات واملعلومات والن�سرات التي ت�سدر 
من منظمة ال�سرطة الدولية )األأنرتبول( وميثل اجلانب العماين اإدارة األت�سال لل�سرطة 
ال�سوؤون  اإدارة  البحريني  اجلانب  وميثل  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  فـي  والدولية  العربية 

الدولية واألأنرتبول فـي وزارة الداخلية مبملكة البحرين.

املــادة ) 11 (

يجوز للطرفني ت�سكيل فريق عمل م�سرتك للتباحث حول كل ما يتعلق ب�ساأن هذه األتفاقية 
كلما اقت�ست ال�سرورة.

املــادة ) 12 (

يلتــــزم كــــل مــــن الطرفـــــني باملحافظة على �سريـــة املعلومـــات والوثائــق واملواد التــي يتلقاها 
مــــن الطـــرف األآخر وعـــدم تزويـــد اأي بلــد اأو جهـــة اأخـــرى بها دون موافقـــــة كتابيـــة م�سبقـــة 

من الطرف الذي �سدرت عنه هذه املعلومات اأو الوثائق اأو املواد.

املــادة ) 13 (

يحــــق ألأي طــــرف اأن ميتنــــع عن اإجابــــة طلــــب الطــــرف األآخــــر كليــــا اأو جزئيا مبوجـــــب 
هــذه األتفاقيـــة اإذا ارتــــاأى اأن الطلب قـــد يوؤثر علـــى �سيـــــادة واأمن دولتـــــه اأو النظـــــام العـــام 

اأو اأي م�سلحة اأ�سا�سية لها، اأو يتعار�ض مع الت�سريعات الوطنية.

املــادة ) 14 (

جميع النفقات الناجتة عن تطبيق هذه األتفاقية، يتحملها الطرف الذي تتم األإجراءات 
املطلوبة على اإقليمه، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.

املــادة ) 15 (

أل تخل هذه األتفاقية بالقوانني واألأنظمة النافذة فـي كال البلدين، اأو بحقوق اأو التزامات 
اأي مــن الدولتني النا�سئة عن املعاهدات واألتفاقيات الدولية التي تكون اأي منهما طرفـــا فـيها.
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املــادة ) 16 (

ي�سوي الطرفان اأي خـــالفات تن�ســـاأ عـــــن تف�ســــري اأو تطبيق اأحكــــام هـــــذه األتفاقيــــة وديــــا 
من خالل امل�ساورات بني الطرفني عرب القنــوات الدبلوما�سيـــة.

املــادة ) 17 (

يجوز تعديل اأحكام هذه األتفاقية اأو اأي ن�ض من ن�سو�سها باتفاق الطرفـني كتابة، وذلك 

وفقا لالإجراءات القانونية املعمول بها فـي كال البلدين.

املــادة ) 18 (

تدخــل هــذه األتفاقية حيــز التنفـيذ اعتبارا من تاريخ الت�سديق اأو التوقيع عليهــا، وفقا 

لالإجـــراءات القانونيـــة املعمول بهــــا فـي كــــال البلديـــن، وت�سري ملــــدة )5( خمـــ�ض �سنـــــوات، 

وجتدد تلقائيا ملدة اأو ملدد مماثلة، ما مل يخطر اأحد الطرفـني األآخر كتابــة عرب القنوات 

الدبلوما�سية برغبته فـي اإنهائها، وذلك قبل )3( ثالثة اأ�سهر على األأقل من تاريخ اإنهائها 

اأو انتهائها، وتظل اأحكام األتفاقية نافذة بالن�سبة للطلبات التي قدمت قبل اإنهائها.

اأدناه واملخوألن من قبل حكومتيهما بالتوقيع على  واإ�سهادا على ما تقدم، قام املفو�سان 

هذه األتفاقية.

حررت هذه األتفاقية، ووقعت فـي مدينة املنامة يوم األإثنني فـي تاريخ 28 ربيع األأول 1444هـ، 

املوافق 24 اأكتوبر 2022م، من ن�سختني اأ�سليتني باللغة العربية، ولكل منهما ذات احلجية.

 عن حكومة مملكة البحرين

الفريق اأول ركن/ را�سد بن عبداللـه اآل خليفة

وزيـــر الداخليـــة

 عن حكومة �سلطنة عمان

  حمــــود بـــن فـي�ســــل البو�سعيــــدي

وزيــــر الداخليــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/90

بــرد اجلن�سيــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�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 األأولــــى

ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: ١٣ من جمادى األأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق:   ٧  من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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األ�ســـــــــــــــــمم

اإبراهيــم بن عبداللـه بن حميد البحــــــــري1

اأحمــــــد بن �سعيد بن عبداللـه احلارثـــــــــــــي2

اأحمــــــــد بن علــــــي بن عبــــداللـه العــــــــدوي3

اأ�سيــــلة بنت را�ســـد بن �سالـــــم العا�سميــــــة4

اأف�سار بنت منت�سر بن نا�سر اجله�سميــــة5

اآمنـــــة بنت �سعـــود بن �سعيـــد الرا�سديــــــــــــة6

بـــــدريــة بنت فـايــــل بن غابـــــ�ش مبــــــــــــــارك7

حتيـــــــة بنت حممــد بن حمــد املحرزيــــــــــــة8

ثريــــــا بنت حميــــد بن نا�ســـــر املحرزيــــــــــة9

جوخــــــة بنت حمــــــد بن نا�ســـــر العدويــــــــة10

جوخــــــة بنت خلفـــان بن حمــد الهيمليـــــــة11

حـــــافظ بن �سعيـــد بن هـــــالل احلارثـــــــــــي12

حبيبــــــة بنت حكيـــم بن مـاجد اجلابريـــــــة13

ح�ســــــني بن �سالـــــم بن بـــــدر املزروعـــــــــــــــــي14

ح�ســــــني بن نا�ســــر بن حمـــــــود الغيثـــــــــــــي15

ح�سينـــــــة بنت �سيــــف بن �سالـم احلب�سيــــــــة16

ح�سينـــــــة بنـت علــي بن حممـد العربيــــــــة17

حكيمــــــة بنت عبداللـه بن �سعيــــد جــــــــــداد18

حليمـــــة بنت خلف بن عبداللـه املزروعيـــــة19

قائمــة باأ�سمــاء من ردت لهــم اجلن�سيــة العمانيــة
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حمـــــد بن ح�ســــني بن �سالــــم املزروعـــــــــــــــي20

حمــــدان بن �سيخان بن م�سلـم الهميمـــــــي 21

حميـــر بن �سالــم بن حميـــر األإ�سماعيلــــــي 22

خزينـــــة بنت خلفـان بن �سعود ال�سيذانيــــة 23

رايـــــة بنت ح�ســــني بن �سالـــم املزروعيــــــــــــة 24

زليخة بنت �سليمان بن عمري احلب�سيـــــــة25

زوينـــــة بنت عامــر بن �سعيــد التميميــــــــــة26

زوينـــــة بنت حممد بن �سليــــم احلب�سيــــــة27

زيـــــانة بنت �سالـــم بن �سعيــد الهنائيـــــــــــــــة28

�سامل بن حممد بن �سامل األإ�سماعيلـــــــــــي29

�سالـم بن من�سور بن حممــد الريامـــــــــــــي30

�سعيــــــد بن حمــــــود بن �سالــــــم العي�ســـــري31

�سعيــــــد بن علـــــــي بن مبـــــــارك العوفـــــــــــي32

�سعيـــــــد بن ورد بن �سعيـــــــد امل�سلحــــــــــــــــــي33

�سعيدة بنت �سليمان بن �سيف املغرييـــــــــة34

�سلمى بنت رم�ســـان  بن �سعــود اآل �سعيــــد35

�سلمى بنت �سعيد بن �سامل البو�سعيديــــــة36

�سلمى بنت حممـــد بن نا�سـر الرواحيــــــــة37

�سليمـــــان بن حمــــد بن �سالــــــم احلب�ســـــــي38

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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�سليمـــان بن خلف بن �سالـــــم الزكوانــــــــــي39

�سليمـــان بن �سامل بن حمدون املرهوبـــــي40

�سليمـــان بن �سعــــود بن علــي البيمانــــــــــــي41

�سليمـــان بن �سعيـــد بن حمد امل�سلحــــــــــــي42

�سليمان بن �سعيد بن �سليمان البطا�ســـــي43

�سميــــة بنت ح�ســني بن �سامل املزروعيـــــــــة44

�سميحــــة بنت حمـــد بن را�ســد الغيثيــــــــــــة45

�سميــــرة بنت علي بن �سالــــم ال�سيذانيــــــــة46

�سنـــــاء بنت �سعيــد بن حممد الزكوانيـــــــة47

�سيـــــف بن عي�ســــــى بن مو�ســـى الكنــــــــــدي48

�سكيلــــة بنت �سعيـد بن نا�سـر البلو�سيــــــــة49

�سم�ســـة بنت حمــود بن �سيف ال�سقريـــــــــة50

�سم�ســـة بنت �سالــم بن �سليـم األأبرويـــــــــــــة51

�سم�ســـة بنت �سعيـــد بن را�ســــد الزكوانيــــــة52

�سوانــــة بنت نا�ســـر بن ماجد الرواحيـــــــــة53

�سيخة بنت �سامل بن زاهر احل�سرميـــة54

�سابـــرة بنت علـــي بن خلفان البيمانيــــــــة55

�سابــرينة بنت جمال بن علي اجلابريـــــــة56

�سالح بن عبداحلميد بن حممد العامري57

�سالــح بـن حممــد بن �سالـــح الغنامــــــــــــــي58

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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�سبـــــــاح بنت �سيـــف بن �سالــــم النعمانيــــــــــة59

�سبــــرة بنت �سالــم بن م�سعــود الها�سميــــــــة60

�سبـــــرة بنت �سعيــــد بن �سالـــــم الرياميــــــــــة61

عائ�ســـــة بنت را�سـد بن حممد ال�سيذانيـــــــة62

عائ�ســـــة بنت علـــــي بن خلفــــان العربيــــــــــــة63

عائ�ســـــة بنت م�سعود بن �سعيد ال�سوافيــــة64

عائ�ســـــة بنت يحيـى بن �سليمان اليعربيـــــة65

عـــــــــزة بنت �سالـــــــم بن علـــــي البيمانيـــــــــــــــة66

عـــــــــزة بنت �سعيـــــــد بن عمـــــــــر املعمريــــــــــــــة67

عـــــــــزة بنت �سليمان بن عميــــر احلب�سيـــــــــــة68

عـــــــــزة بنت �سامــ�ش بن  زهــــران العوفيــــــــــة69

عــــــــــزة بنت عامـــــر بن �سيــــف احلب�سيـــــــــــــــة70

عزيـــــــزة بنت علـــــي  بن �سالـــم احلارثيـــــــــــة71

علـــــــــي بن خلفــــــان بن مـــــرا�ش العفيفـــــــــــي72

 علــــــــي بن �سعيــــــــــد بن �سالـــــــــم الهنــائـــــــــــــــي73

علــــــــي بن عبــــــداللـه بن ح�ســـــن العــــــــــدوي74

علـــــــــي بن حممــــــد بن علــــي البقالنــــــــــــــــي75

عليـــــــاء بنت �سيــــف بن ها�ســـــل املغرييــــــــــــــة76

عليـــــــاء بنت نا�ســــــر بن علي املحروقيــــــــــــة77

عمــــــرة بنت عامـــــــر بن �سالـــم الرياميــــــــــــة78

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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عينــــــة بنت �سالـــــم بن عبيـــــد املنجيــــــــــــــــة79

غنيــة بنت �سعيد بن �سليمان اخلرو�سيـــة80

فاديـــــــة بنت علـــي بن خلفــــان العفيفيــــــة81

فاطمــــة بنت بلعرب بن مو�سى الكنديـــــــة82

فاطمــة بنت حمود بن �سعيد الدغي�سيـــــة83

فاطمـة بنت �سامل بن خمي�ش األإ�سماعيليـة84

فاطمــة بنت �سليم بن م�سعود املزروعيــــة85

فاطمــة بنت �سليمــان بن علي املب�سليـــــــــة86

فاطمـــة بنت علي بن خلفــــان العفيفيـــــــة87

فايــــزة بنت علــــي بن خلفــــــان العفيفيـــــــة88

فرحـــة بنت حممد بن حمود املرهوبيـــــــة89

فرحيـة بنت �سليمان بن حممد ال�سهيبيـة90

فريدة بنت حمد بن عبداللـه الطوقيـــــــة91

فهـــــــــد بن اأحمـــــــد بن �سالـــــــم ال�سملـــــــــــي92

فهـــــــــد بن علـــــي بن خلفــــــــــان العفيفــــــــي93

كذيـــــــة بنت خلفـــان بن �سيـــف الزكوانيــــــــــــة94

ليلـــــــــــى بنت �سليـــــم بن عبــــــود الندابيـــــــة95

حممــــــد بن حمـــــد بن �سالــــــم احلب�ســــــــي96

حممــــــد بن حمــــد بن �سيـــــف ال�سوافــــــي97

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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حممــــد بن حمـد بن عبداللـه املحـــــــــرزي98

حممــــد بن �سالــــم بن �سيف اجله�سمـــــــــــــي99

مريــــــــم بنت �سالــــــــم بن علــــــــي العربيـــــــــــــة100

مريــــــــم بنت �سيف بن حممـــــد العلويــــــــــــــة101

مريــــــــم بنت علـــــي بن خلفـــــــان العفيفيـــــــة102

مريــــــــم بنت نا�ســـر بن م�سعود ال�سبيبيـــــــة103

م�سعـــــود بن حـمــــود بن �سالــــم النعمانـــــــــــي104

ميمونــــة بنت يو�ســـف بن حممد الهوتيـــــــة105

نا�ســــر بن �سالـــم بن �سيــــف اجله�سمــــــــــــــي106

نــايف بن زاهـــر بن �سامل اآل عبدال�ســــــــــالم107

نائلـــــــة بنت زايــــد بن حممـــــد النعمانيــــــــــة108

نبيــــــــــل بن في�ســـــل بن علــــــي ال�سيبانــــــــــــــي109

جنمـــة بنت حمود بن �سليمان الربا�سديـــــة110

ن�سريــــــة بنت ح�ســـــني بن �ســــــامل املزروعيـــــــة111

ن�ســــــراء بنت �سعيـــد بن عدمي ال�سريقيـــــــة112

ن�ســــــــــراء بنت �سالـــــــم بن بـــــدر املزروعيـــــــة113

ن�ســــــــرى بنت عامــر بن �سامل الرياميــــــــــــة114

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية

األ�ســـــــــــــــــمم

نوفــــــــل بن في�ســــــل بن علــــــي ال�سيبانــــــــــــي115

ها�ســــــــم بن حمــــود بن ها�ســـــم البحـــــــــــــري116

هـــــــــدى بنت حمـــد بن حمـــود ال�سمريـــــــــــــة117

هــــــــــالل بن حمـــــــــود بن �سيــــف ال�سقــــــري118

هــــــــــالل بن حميــــد بن حمـــود الزكوانـــــــــي119

هنيـــــة بنت �سليمان بن عبداللـه الندابيــــــة120

وردة بنت �سعيـــــد بن �ســــــــامل ال�سيذانيــــــــــــة121

وردة بنت عـــــدي بن حممــــــد البطــــــا�سيـــــــة122

يا�ســـــــر بن �سعيـــــــد بن  �سالــــــح النا�ســــــري123

يحيــــــى بن حمــــــــود بن �سيـــــــف ال�سقــــــــري124

يحيـــــى بن فوؤاد بن �سيف اآل عبد ال�ســــــالم125

تابع: قائمة باأ�سمــاء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية
قــرار وزاري 

رقـم ١22/2022
بتحديــد ر�شــوم قيــد اخلبـــراء 

ا�شتنادا اإلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 2020/88 بدمج وزارة العدل ووزارة ال�شوؤون القانونية 
فــي وزارة واحدة ت�شمـــى وزارة العدل وال�شـوؤون القانونية وحتديد اخت�شا�شاتهــا واعتمــاد 

هيكلها التنظيمي،
واإلى القرار الوزاري رقم 2016/177 ب�شاأن فر�ض ر�شم القيد فـي جدول اخلرباء،

واإلى الئحة تنظيم اأعمال اخلربة ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 2022/52،
واإلى موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

حتدد ر�شوم القيد فـي �شجل قيد اخلرباء وجدول خرباء االإفال�ض، وامل�شتخرجات الر�شمية 
منهما، واإ�شدار بطاقة اخلبري وفقا للملحق املرفق بهذا القرار.

املــادة الثانيــــة

ت�شتوفـــى الر�شــــوم امل�شتحقــــة وفقا لهذا القرار عنــد تقدمي الطلب بوا�شطة نظام التح�شيل 
االإلكرتوين.

املــادة الثالثــــة

يقدم طلب جتديد القيد فـي �شجل قيد اخلرباء وجدول خرباء االإفال�ض فـي اليوم التايل 
التاأخري تفر�ض غرامة مقدارها )20( ع�شرون رياال  القيد، وفـي حالة  انتهاء  تاريخ  من 
بالن�شبة  اأ�شهر  �شتة   )6( خالل  جتديده  يتم  مل  اإذا  القيد  ويلغى  �شهر،  كل  عن  عمانيا 
العمانيني،  بالن�شبة للخرباء غري  اأ�شهر  وبيوت اخلربة، و)3( ثالثة  العمانيني  للخرباء 
اأعمال اخلربة  تنظيم  فـي الئحة  عليها  املن�شو�ض  االإجراءات  اتخاذ  القيد  الإعادة  ويجب 

امل�شار اإليها، و�شداد الغرامات املرتتبة على ذلك.
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املــادة الرابعـــة

يلغــــى القـــرار الــــوزاري رقـــــم 2016/177 امل�شار اإليـــه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة اخلام�شـــة

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

�شـدر فـي: ١٣ من جمـادى األأولـى ١444هـ

املوافـــــق:   ٧  من دي�شمبـــــــــــــــــر 2022م

د. عـبداللـه بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي

وزيــــــــــر العــــــــــــدل وال�شـــــــــــــوؤون القانونيـــــــــــــــة
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ملحـــــــق

ر�شـــوم قيــد اخلبـــراء

جمـــال اخلدمـــة                               م
الر�شـــم 

بالريال العماين
مدة القيد 

1
قيد /جتديد قيد/اإعادة قيد 

خرباء اجلدول وخرباء االإفال�ض

العمانيون
 )50(

خم�شون 

)2( �شنتان

�شنةغري العمانيني

قيد/جتديد قيد بيوت اخلربة2
االأ�شخا�ض 

االعتبارية اخلا�شة 
 )150(

مائة وخم�شون
)2( �شنتان

3
اإ�شدار بطاقة اخلبري

 اأو بدل فاقد اأو تالف للبطاقة 

العمانيون
)5(

 خم�شة 

)2( �شنتان

�شنةغري العمانيني

4
اأي م�شتخرج ر�شمي 

من �شجل قيد اخلرباء 
اأو جدول خرباء االإفال�ض

)5( العمانيون
خم�شة 

عن كل م�شتند 
-

غري العمانيني
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه 

قــرار وزاري

رقـــم ٢٠٢٢/٢41 

بحظر �سيد وجمع وحيازة ال�سفـيلح والتعامل فـيه

ا�ستنادا اإىل قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20،

واإىل الالئحــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سيد البحــري وحمايـــة الـرثوة املائيــة احليــة ال�ســادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

يحظر �سيد وجمع ال�سفـيلح خالل مو�سمي ال�سيد لعامي 2022 و2023م.

اإليها،  امل�سار  احلظر  فرتة  خالل  فـيه  والتعامل  وجتهيزه،  ال�سفـيلح،  حيازة  يحظر  كما 

وي�سمل التعامل النقل والبيع وال�سراء والت�سدير، وكل ما يرتبط بذلك من ن�ساط يت�سل 

ب�سيد وتداول ال�سفـيلح.

املــادة الثانيــــة

ي�ستثنى من احلظر املن�سو�ص عليه فـي الفقرة الثانية من املادة األأوىل من هذا القرار، 

دوائر  لدى  امل�سجلة  القرار،  هذا  ل�سدور  ال�سابقة  املوا�سم  فـي  امل�سادة  ال�سفـيلح  كميات 

ت�ساريح  مبوجب  الكميات  هذه  فـي  التعامل  ويكون  للوزارة،  التابعة  ال�سمكية  الرثوة 

ت�سدرها ال�سلطة املخت�سة ألأ�سحاب ال�ساأن.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 1٠ / 5 / 1444هـ
املـوافــــق:   4 / 1٢ /٢٠٢٢م

د . �سعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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وزارة األأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة

ملخـــــ�ص 

النظـــام األأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة تكافل ال�قفية

ا�ستنادا اإلى قانـون األأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون األأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23، 

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة تكافل الوقفية" على النحو األآتــــي:

ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة تكافل الوقفية".

رقــــــم القيــــــد: "46".

األأهــــداف:

اإحياء �سنة الوقف وجتديده من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية.   1
تلبية احتياجات اأهايل الوقف فـي املجاألت اخلدمية املختلفة.   2
اإدارة اأموال الوقف وا�ستثمارها مبا ي�سمن امل�ساركة األأهلية فـي كل ما من �ساأنه املحافظة    3

على اأ�سوله.
التثمري الوقفـي فـي املجاألت العقارية اأو ال�سناعية اأو الزراعية وغريها من املجاألت    4

وفقا ل�سوابط ال�سريعة األإ�سالمية فـي الوقف وتثمريه وتاأجريه.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:

يتكـون جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة من )5 7( خم�سة اإلى �سبعة اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( 
ثالث �سنوات ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:

  األأموال املخ�س�سة من الواقف اأو املوؤ�س�ص.
  الهبات والتربعات التي يقبلها املجل�ص.
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ملخـــــ�ص 

النظـــام األأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة حم�شة ال�قفية

ا�ستنادا اإلى قانـون األأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون األأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23، 

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة حم�سة الوقفية" على النحو األآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة حم�سة الوقفية".

رقــــــم القيــــــد: "47".

األأهــــداف:
اإحياء �سنة الوقف بالوألية بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية.   1
جتديد الدور التنموي للوقف بالوألية فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.   2
تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوألية فـي املجاألت اخلريية املختلفة.   3
حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سروعاته.   4
الكرمي    5 القراآن  ومدار�ص  وامل�ساجد  اجلوامع  لرعاية  األأوقاف  اأموال  وا�ستثمار  اإدارة 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالوألية.
اإدارة وا�ستثمار اأموال األأوقاف بالوألية ألأعمال الرب واخلري كالتعليم وعالج املر�سى    6

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكوارث.
األ�ستثمار الوقفي فـي املجاألت العقارية اأو ال�سناعية اأو التجارية اأو الزراعية وغريها    7

من املجاألت، وفق �سوابط ال�سريعة األإ�سالمية فـي الوقف وا�ستثماره وتاأجريه.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:

يتكـون جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة من )5( خم�سة اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات 
ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:

  اأموال األأوقاف القائمة بوألية حم�سة التي ت�سلم للموؤ�س�سة من قبل الوزارة.
  العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.

  التربعات والهبات والو�سايا التي يقبلها املجل�ص.
  اأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات األأوقاف.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا ألأحكام 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/2012/000382012/11/19وورلد براندجن مارك اإ�س اإيه
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا ألأحـكام 

قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156792   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع والطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنطقة األإبداعية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156797   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغ�سيل )بالبخار وكيها املالب�س غ�سيل اجلاف(، مغ�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمر الب�ستان للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156824   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل بن حممد بن �سعيد ال�ساعدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156828   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملح، دقيق للطعام، طحني قمح، �سكر، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ع�سل نحل، اأرز، اأرز �سريع 

التح�سري، مكعبات ثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زاهب لالأغذية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156855   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدار امل�ستقبل للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156859   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الطيور واحليوانات األأليفة وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبتة الطيبة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156860   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال التحدي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156861   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينــات، خدمات  املتنقلـــة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  املقاهي، خدمات  الطعام، خدمات  تزيني 

املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمــات مطاعــم تقديــم الوجــبات اخلفـيفــة، 

خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�سمني اجلبل للم�ساريع العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156862   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مالك للتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156870   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نابيا للتجارة الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156871   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمـــات  اخلفـيفــة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأو دون و�سوبا، تزيني الطعام، تزييـــن الكــيك 

)الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرتياق للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: األأن�سب، وألية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156874   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحراء هرمز

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1352 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156875   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رعبوب الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156876   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأجهزة األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سفوح عاهن التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

 

-74-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156877   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س )البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارا رام للتجارة العامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156878   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية وباقي الكماليات فـي حمطات التزود بالوقود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساطر للخدمات والتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2448 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156879   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الردن الدولية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156880   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفاخر املتحدة لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:وألية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156881   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليجية لالأعمال املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156882   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع �سياألت للمالب�س، ياقات مالب�س، �سراويل حتتية، اأحزمة مالب�س، عباءات، قم�سان، 

للعرق، م�سدات  داخلية ما�سة  مالب�س، فرو مالب�س، قم�سان م�سرولة مالب�س، مالب�س 

للن�ساء، مالب�س جاهزة، عباءات ن�سائية، ف�ساتني، طرحات، اللبا�س املطاطي )ألتك�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املا�س األأ�سود لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156883   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاوألت والبناء والت�سييد وال�سيانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العهد للم�ساريع الهند�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156884   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية واألأدوات املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ ال�ساكبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156885   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة �سبكات احلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سهيد لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: غال ال�سناعية، وألية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156887   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار حواء احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156888   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأفالج بوة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اخلو�س، وألية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156889   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة هاتف )األإلكرتونيات، الهواتف النقالة واحلا�سب األآيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قي�س البلو�سي و�سريكه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156890   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح مكيفات ال�سيارات واأجهزة تربيد الهواء، مر�سحات فالتر، تكييف الهواء، من�ساآت 

م�سابيح  للحــمام،  �ساخــن  هــواء  معـــدات  ال�ساخــن،  بالهـــواء  تدار  اأجهزة  الهواء،  تكييف 

كهربائية، اأ�سواء للمركبات، اأ�سواء اأمامية لل�سيارات، �سخانات للحمام، م�سابيح، فواني�س 

لالإ�ساءة، اأغطية للم�سابيح، �سخانات ماء، مراوح لتكييف الهواء، اأجهزة ت�سخني، مكيفات 

اأجهزة  م�سابيح،  زجاجات  كهربائية،  ت�سخني  اأجهزة  للمركبات،  دفايات  للمركبات،  هواء 

تربيد  اأجهزة  املركبات،  عن  ال�سقيع  اإزالة  اأجهزة  طهي،  ومعدات  اأجهزة  الهواء،  تكييف 

امل�سروبـــات، اأجهـــزة ومن�ســـاآت لالإ�ســـاءة، اأجهـــزة واآألت تربيـد، اأجهزة تاأين ملعاجلة الهواء 

اأو املاء، اأجهزة واآألت لتنقية املاء، اأجهزة ومن�ساآت تربيد، اأجهزة اإ�ساءة للمركبات، مراوح 

كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تبوك ال�سرقية �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156891   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلافة العاملية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156893   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالعزيز العلياين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156894   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب مقاهي مطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متيز واحة اخل�سراء للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156895   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرجل األآيل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156898   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عري�س العز للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156899   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ )تركيب وبيع معدات املطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156901   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة �ساطئ �سحار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156902   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع املالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روفان امللكية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156909   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  اليدين،  باأظافر  العناية  ال�سعر،  ت�سريــح  خدمـــات  التجميـــل،  �سالونات  خدمات 

العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساحة اخل�سراء للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156910   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع امل�سار والكمة العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مايثك�س للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156912   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اإياد املنذري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156914   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النعوما الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156917   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احل�سن للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الغربة ال�سمالية، وألية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156920   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل حلويات وع�سائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمم العا�سمة الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156921   

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب مدر�سية، �سلع م�سنوعة من جلد اجلدي، حقائب ظهر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالرحمن اجله�سمي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156922   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط للتجهيزات واخلدمات الطبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: روي، وألية مطرح، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156924   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل ألرتياد األأماكن ال�سياحية )اأن�سطة وكاألت ال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سلوب العامل للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156925   

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فحم  فحم،  فحم،  قوالب  لالحتــراق،  قابلـــة  فحم  قوالب  وقود،  فحم  انرثا�سايت،  فحم 

الكوك، فحم األأركيلة، تراب الفحم وقود، نفثا الفحم، لغنايت فحم بني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأثرياء الرائدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156927   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمــات  املقاهـــي،  خدمـــات 

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمــة  مطاعـــم  خدمـــات  املطاعم،  خدمات 

اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نادر باوزير و�سركائه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156928   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طموح األأجيال احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156930   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الريا�سة  تعليمات  األإعالنية،  األأفالم  بخالف  األأفالم،  اإنتاج  والتعليم،  الرتبية  خدمات 

البدنية، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، توفـري ت�سهيالت ريا�سية، تنظيم واإدارة ندوات، 

األإر�ساد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طموح األأجيال احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156932   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإمداد باملاء، تاأجري القوارب، اإنقاذ ال�سفن، تنظيم رحالت بحرية، النقل بوا�سطة القوارب، 

اإر�ساد ال�سفن، اإعادة تعومي ال�سفن، األإنقاذ، دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول، النقل 

األإنقاذ  الغو�س، عمليات  تاأجري بدألت  الغو�س،  تاأجري غرف  القوارب،  البحري، تخزين 

النقل، األإنقاذ حتت املاء، تاأجري اأنظمة املالحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة التجربة املحلية للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156933   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعبئة،  ت�سليم الطرود )تو�سيل وجبات الطعام(، التخزين، خدمـــات األنتقال، خدمــات 

خدمات تغليف الهدايا، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلقيبة املا�سية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156934   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األ�ست�سارات املعمارية، ت�سميم الديكور الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هكل و�سركاه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156938   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلا�سب لالأعمال التجارية واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156940   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلالقه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبداللـه بن هالل بن حمد الوح�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156950   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات ال�سريعة للتو�سيل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156951   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والعطور  التجميل  وم�ستح�سرات  الن�سائية  واحلقائب  وملحقاتها  اجلاهزة  املالب�س  بيع 

والبخور واأدوات الزينة واحللى األ�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: على بن م�سلم خويدم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156953   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي )اأعمال الديكور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالعزيز حممد اجلهوري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156954   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التخزيــــن،  الب�سائــــع،  خزن  الب�سائـــع،  ت�سليــــم 

خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الليل والنهار خلدمات املالحة وال�سحن

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156955   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم، )ريا�س األأطفال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خطوة بخطوة نحو املوهبة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156957   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري معدات الربط األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رونق الو�سل العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156959   

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حوراء حمد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: احليل اجلنوبية، وألية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156962   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوألت البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سة م�سقط املثالية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156963   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى متنقل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن حمد بن حممد البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156964   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سوى للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156965   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن خليفة بن را�سد الغريبي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156966   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ح�سن نبيل الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156967   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سدر الواحد للت�سميم الداخلي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156968   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خرباء القهوة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156971   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم فـي املدار�س الداخلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة النور�س لتحفـيظ القران الكرمي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156972   

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حواء األأناقة لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156975   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، م�ست�سفـيات، الرعاية ال�سحية، ال�سيدليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جممع املها الطبي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156976   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور وعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الزهور لالأعمال العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156977   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي األ�سطناعية، البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية 

وال�سيل، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون 

الزينة والبخور، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمن�سوجات واألأقم�سة باأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سيماء الع�سرية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156978   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة تركيب الكرفانات والعربات اخل�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نربا�س اخلليج لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156979   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واقية من  اأجهزة  املرور،  للوقاية من حوادث  تلب�س  تنظيم احلرارة، قطع عاك�سة  اأجهزة 

احلوادث لال�ستخدام ال�سخ�سي، مالب�س واقية من احلوادث واألإ�سعاع واحلريق، �سفارات 

حتذير، قفازات ا�سب�ستو�س للوقاية من احلوادث، مالب�س ا�سب�ستو�س للوقاية من احلريق، 

اإنذار �سد احلريق، بذألت  اأجهزة  للخوذ،  �سواتر  للبهر،  مانعة  نظارات  طفايات احلريق، 

واقية للطيارين، اأجرا�س اإنذار كهربائية، طوافات اإنقاذ، خمادات حريق، خوذ واقية، اأجهزة 

تنف�س بخالف امل�ستخدمة للتنف�س األ�سطناعي، خوذ عمال اللحام، اأدوات �سبط املراجل، 

اأ�سواء وما�سة اأ�سواء اإ�سارة، بذألت غو�س، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، لوحات، دروع 

وجه واقية للعمال، اإ�سارات اآلية، ثريمو�ستات منظمات احلرارة، حمددات قيا�س، حمددات 

خيوط  الفادن،  ثقل  كتل  احلديدية،  ال�سكك  مرور  حلركة  اأمان  اأجهزة  البنزين،  قيا�س 

الفادن خيوط ال�ساقول، �سبكات للوقاية من احلوادث، �سبكات اإنقاذ، م�سمع اأمان، قفازات 

للوقاية من احلوادث، قفازات للغوا�سني، قفازات واقية من اأ�سعة اأك�س للغايات ال�سناعية، 

م�ساطر اأدوات قيا�س، اأواين زجاجية مدرجة، مالب�س واقية من احلريق، فوهات خراطيم 

اإطفاء احلريق، م�سخات األإطفاء، حمددات قيا�س التفريغ، مرايا ملراقبة العمال، حمددات 
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�سوئية،  اإ�سارات  ب�سرية،  عد�سات  للمختربات،  خ�سي�سا  م�سنوع  اأثاث  املالب�س،  اأطراف 

اأجهزة  ب�سرية،  �سلع  عينية،  على عد�سات  اأدوات حتتوي  ب�سرية،  نظارات  نيونية،  ألفتات 

قيا�س �سغط الغاز اأو ال�سائل، اأقنعة واقية، اأجهزة قيا�س دقيقة، اأدوات قيا�س، مرت اأدوات 

قيا�س، مفاتيح زمنية اأتوماتيكية، اأجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء، اأجهزة اإ�سارة بحرية، 

منع  ق�سبان  ب�سريات،  زجاج  األأفقية،  اخلطوط  حتديد  اأدوات  م�سوايات  للنظارات،  اأطر 

ال�سواعق، عدادات الوقوف، �سدادات اأذن للغوا�سني، اأجهزة كاثودية م�سادة للتاآكل، مناقل 

معر�سة  اأفالم  م�سيئة،  منارات  احلرارة،  درجة  موؤ�سرات  اإنذار،  �سفارات  قيا�س،  اأدوات 

لل�سوء، اإ�سارات �سوئية اأو اآلية للطرق، عوامات اإنقاذ، عوامات اإ�سارة، كاثودات، ثياب اإنقاذ، 

للعمال،  ركب  واقيات  احلريق،  اإطفاء  قوارب  ال�سوتية،  للمكربات  اأبواق  للنظارات،  علب 

كوابح اأمان بخالف امل�ستخدمة ملقاعد املركبات ومعدات األألعاب الريا�سية، كوا�سف دخان، 

بطانيات اإخماد احلريق، نظارات �سم�سية، نظارات واقية لالألعاب الريا�سية، مالقط اأنفـية 

للغوا�سني وال�سباحني، خوذ واقية لالألعاب الريا�سية، كوابح اإ�ساءة، اأجهزة اإ�سارة �سوئية 

اأجهزة األإ�سارة، حاجبات ا�سب�ستو�س لرجال األإطفاء، خوذ ركوب اخليل والدراجات، مالب�س 

عائمة  كب�سوألت  للر�سا�س،  م�سادة  مالب�س  املرور،  اأكواز  للمختربات،  خ�سي�سا  م�سنعة 

للنجدة فـي حاألت الكوارث الطبيعية، ألفتات رقمية، نظارات ذكية، �ساعات ذكية، اأجهزة 

اإطفاء النريان، واقيات اأ�سنان للريا�سة، واقيات راأ�س للريا�سة، اأدوات قيا�س الطول، قوارب 

جناة، �سمادة )ح�سوة( لالأذن خا�سة ل�سماعات الراأ�س، قفازات البيانات )جهاز يرتدى مثل 

كهربائية،  مقاب�س  األفرتا�سي(،  الواقع  فـي  لل�سور  اليدوي  بالتالعب  ي�سمح  القفازات، 

اأحزمة الوزن للغوا�سني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ثانكي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156981   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زراعة امل�سطحات األأر�سية، زراعة احلدائق، زراعة النباتات، الب�ستنة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرموز الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156982   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عني قدى للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156984   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقييم اللياقة البدنية ألأغرا�س التدريب )تنمية املهارات الذهنية وتعليم اليوغا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز راجيوغا للتنمية الذاتية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156985   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكثفات هوائية، حماور دواليب األآألت، اأعمدة نقل حركة بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات 

الربية)كهربائي املركبات(، اآألت للطلي املائي امللون)العناية باملركبات(، فرجونات للمولدات 

الكهربائية، اآألت لربط احلزم، خمارط معدات اآلية، اآألت ك�سط اللحم، اآألت قطع و�سب 

اآألت نفخ الكري، حمركات  اآألت حلام كهربائية،  اآلية،  املعادن املن�سهرة فـي القوالب، عدد 

واملكائن)كهربائي  للمحركات  اأ�سطوانات  واملكائن،  املحركات  مراوح  احلوامة،  للمركبات 

الربية)األإطارات(،  للمركبات  امل�ستخدمة  بخالف  ال�سرعة  تخفـي�س  م�سننات  املركبات(، 

اآألت تق�سيم، لقم حفر اأجزاء اآألت، مبادألت حرارية اأجزاء اآألت، كامتات �سوت للمحركات 

واملكائن)فح�س الكمبيوتر(، حمركات كهربائية بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، 

الوقود  حتويل  اأجهزة  هيدرولية،  وحمركات  مكائن  تق�سري،  اآألت  رفع،  اأجهزة  رافعات 
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ملحركات األحرتاق الداخلي)تغيري الزيوت(، مفاتيح حتكم هيدرولية لالآألت واملحركات 

واملحركـــات  لالآألت  امل�سغـــوط  بالهــواء  تدار  حتكم  مفاتيح  الكمبيوتر(،  واملكائن)فح�س 

واملكائن، علب مرافق لالآألت واملحركات واملكائن، معاجلات اأغذية كهربائية، م�سد�سات غراء 

كهربائية، اأجهزة حلام بالق�سدير كهربائية، مكاوي حلام كهربائية، اأجهزة حلام بالقو�س 

الكهربائي، اأجهزة قطع بالقو�س الكهربائي، م�سابيح حلام، اأجهزة طالء بالكهرباء، اأقفال 

كهربائية لالأبواب، مفاتيح كهربائية لالأبواب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكوخ احلديثة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156986   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع،)نقل الب�سائع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرهيب املميز للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156990   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريف جمان للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156991   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم،  الكانتينات، خدمات  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعـــم  الكافترييــات، خدمـــات  خدمـــات 

تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، خدمات املقاهي، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو معاذ للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156992   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارف اليحمدي للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156993   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقى املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156994   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�سرتاحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهران بن حممد بن حميد احلرا�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156995   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سندوي�سات، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، با�ستا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سهول األأ�سخرة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية جعالن بني بـو علي، حمافظة جنوب ال�سرقية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156996   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سروح الفخر التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156998   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليم اأن�سطة الغو�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قنتب لل�سياحة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156999   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ساعات باأنواعها، البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة لالأحذية، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأحذية للمالب�س 

اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبداللـه ح�سن عبداللـه البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157000   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، امل�ساج التدليك، الرعاية ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درجة ال�سفر

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157001   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية )عيادة لطب األأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي الفـيحاء لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157002   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات، الرعاية ال�سحية امل�ساعدة البيطرية، تنظيف احليوانات والعناية بها، 

تنظيف احليوانات األأليفة والعناية بها، خدمات التلقيح ال�سناعي، ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما الرباري الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157004   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فح�س املواد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة منر للخدمات التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157005   

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل ال�سيل والعبايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع تتويج الفخامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157006   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني،  �سم�سرة  األإ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكاألت  ال�سم�سرة، خدمات  العقارات،  تاأجري 

تثمني العقارات، ا�ستثمار األأموال، خدمات حفظ الودائع، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، 

تاأجري ال�سقق، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، حت�سيل األإيجارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن ظفار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157009   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سماعات وال�سماعات املعلقة وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليمان بن �سيف بن نا�سر املحروقي  للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157010   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقر امللكي لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157012   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

الذاتية، تزيني الطعام، خدمات الطهاة ال�سخ�سية )اإعداد اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة 

تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مبارك بن يو�سف اجلابري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157013   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة قرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور األإميان الوطنية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157015   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تلميع املركبات )وتنظيف �سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط النجاح للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157017   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون 

الزينة والبخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رقية بنت حمد بن عي�سى للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157018   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س ال�سباح املتكاملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157020   

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياط مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارف املرموم للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157022   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم فـي املدار�س الداخلية )مدر�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة م�سقط العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157023   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأوتاد ال�ستة للتجارة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س ب: 2119 ر.ب:132 اخلــو�س، وألية ال�سيب، حمافظة م�سقــط، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157025   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة عن طريق األإنرتنت )التجارة األإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمعة وفاروق لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157027   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإنفاق الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157028   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، خدمات النقل ألرتياد األأماكن ال�سياحية، 

ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل ركاب، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س 

امل�سافرين اإىل اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدن الع�سرية لالأعمال احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157030   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأجهزة األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن املعويل للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157031   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باأظافـــر  العنايـــة  التدليـــك،  امل�ســـاج  ال�سعـــر،  ت�سريح  التجميل، خدمات  خدمات �سالونات 

ال�سحية،  املنتجعات  خدمات  الت�سمي�س،  خدمات  البخارية،  احلمامات  خدمات  اليدين، 

خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سامي لالأعمال املتقدمة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157032   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املروى الدولية لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157034   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاهد تعليم اللغات واحلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: من�سة اخلدمات التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157035   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املوريات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157036   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، �ساي، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ريف ظفار املتكامل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157037   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياء الوهيبية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157038   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سعيد بن حمد بن م�سلم البادي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157039   

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات داخلية لالإطارات امل�سغوطة، عدة اإ�سالح األإطارات الداخلية، م�سخات هواء لوازم 

اأ�سقف  املركبات،  ملقاعد  الراأ�س  م�ساند  املركبات،  اإطارات  ألنزألق  مانعة  اأدوات  للمركبات، 

اأجهـــزة  �سيارات، �سا�سيهات �سيارات )قطع غيار ال�سيارات وال�ساحنات واملعــدات الثقيـــلة(، 

املركبات،  اإطارات لعجالت  للمركبات،  اإىل اخللف، حامالت حقائب  املركبات  اإنذار رجوع 

هياكل قالبة لل�ساحنات، اأغطية ملكائن املركبات، اأغطية للمركبات، م�سدات مركبات، دارات 

ألإعادة  مدا�سات  لالإطارات،  م�سامري  املركبات،  ألإطارات  �سمامات  للمركبات،  هيدرولية 

تلبي�س األإطارات، اإطارات �سيارات، اأغطية خلزانات الوقود فـي املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق األأو�سط للوكاألت ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157040   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم الطعام وامل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س ال�سدة الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157042   

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العمالة األ�ستقدام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكادر

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157044   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النوايا احل�سنة لالأعمال املثالية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157045   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمة نظيفة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157046   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، العناية باأظافر اليدين، خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر 

بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطرة األأمل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157047   

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكابح للمركبات )اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات،اإ�سالح ميكانيك املركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هند�سة ال�سيارات الكال�سيكية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157048   

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العدواين املتحدة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157049   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قاعة اأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سن الباطنة للخدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157058   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات،  املتنقلـــة  اأو  املوؤقتـــة  املطاعــم  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

الوجبات  تقديــم  مطاعم  خدمـــات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

اخلفـيفة، خدمات مطاعم معكرونة اأو دون و�سوبا، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، 

اأطباق  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  خدمات  الوجبات،  بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  معلومات 

ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حافظ العامري املتميز

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25

-131-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159623   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع  والكيميائية،  البرتوليــة  احلاويــــات  لبيع  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

باجلملة ألأنواع الوقود ال�سلبة وما يت�سل بها من منتجات، البيع باجلملة للغاز والنفط 

ت�سمل  )أل  النفطية  للمنتجات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  وم�ستقاته،  اخلام 

ال�سناعات  املتخ�س�سة ألأدوات  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  النفطية وم�ستقاتها(،  الزيوت 

البرتولية، مكاتب الت�سدير واأل�سترياد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور �سماء للطاقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: احليل ال�سمالية، وألية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/14

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159942   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الب�سائع )تو�سيل طلبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريان العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159976   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س والعبايات وال�سيل واللي�سو، الدعاية واألإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مقا�سري النخيل اجلديدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155222

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم الفعاليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159857
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)مدار�س خا�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل الباطنة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158137
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأ�سواء احلجرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159434
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املنتجات اجللدية وحقائب ال�سفر واألأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة �سنا�س املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159756
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل وكي املالب�س، غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار )الغ�سيل اجلاف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الراقي لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151046
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معهد وخدمات التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهاألت �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159166
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اأجهزة اللوازم الطبية )ي�سمل جميع األأجهزة واألأدوات واللوازم الطبية واأجهزة تقومي 
األأع�ساء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روعة األأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159167
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأطباق جممدة مكونها  األأرز،  اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على  �سكرية، قهوة،  با�ستا، حلويات 
األأ�سا�سي األأرز، اأطباق جممدة مكونها األأ�سا�سي املعكرونة، اأرز �سريع التح�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرين للتموين والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159168
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمة تقدمي الوجبات املقرم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرين للتموين والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159169
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حجارة ر�سف اأ�سفلتية، طوب، حجارة ا�سطناعية، حجارة للر�سف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد اأملا�س لالأعمال واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159170
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عر�س ال�سلع )حتف، هدايا، ف�سيات، مالب�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عالء اجلعفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159353
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سحيم املركبات، غ�سل املركبات، الغ�سيل، تلميع املركبات، �سيانة املركبات، تغيري بطاريات 
ال�سيارات، موازنة العجالت )اإ�سالح ميزان مركبات ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األقت�ساد ال�سامل للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159422
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيارات ذات حمرك )بيع ال�سيارات امل�ستعملة واجلديدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العا�سفة املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159425
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

نقل الكهرباء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الكهرباء القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159426
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توزيع املاء، توزيع الكهرباء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الكهرباء القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159430
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة األأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، التفاو�س  العالقات العامة، خدمات الفوترة، 
وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات 

وبائعيها، خدمات األ�ستخبارات التناف�سية، خدمات األ�ستخبارات ال�سوقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الكهرباء القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159431
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع طيور الزينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيوت احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

-141-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159432
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم واإدارة ندوات )تنظيم املوؤمترات والندوات(، تنظيم واإدارة املوؤمترات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه الفخم الدولية الثقافـية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125687
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تف�سيل املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمانيز جروب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159433
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع األأدوات واملعدات الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواحل دغمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159435
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فر�سات )املفرو�سات بجميع اأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سراع لالأثاث واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159439
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق زهرة األإمارات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159469
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احلمرا�سدية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159471
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع النعمان املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159472
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع األأقم�سة واملالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الربميي املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

-145-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159476
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فرا�سي حالقة )�سفرات احلالقة(، قطن ذر م�ساحيق التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرفاأ احلديث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159488
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق )املجمعات التجارية األ�ستهالكية والهايربماركت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امليزانية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159497
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�س جاهزة، مالب�س مطرزة، عباءات ن�سائية، بيجامات، ف�ساتني، جاكيتات من ال�سوف 
مالب�س، جاكيتات مالب�س، نعال للبا�س القدم، اأحذية، كعوب لالأحذية اأو اجلوارب، قم�سان 
داخلية مالب�س داخلية، مالب�س ن�سائية داخلية، تنانري مع �سراويل خمفـية حتتها، الكابات، 
مالب�س تقليدية، قبعات للزينة اأغطية للراأ�س، مالب�س داخلية كتانية، �سياألت للمالب�س، 
اأحذية ذات اأربطة، ياقات مالب�س، نعال داخلية �سبانات، قم�سان، قم�سان ق�سرية - األأكمام، 

بذألت، مالب�س خارجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت �سالح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159498
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 
احلجز لل�سفر )اأن�سطة وكاألت ال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عمار ال�سيزاوي للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159509
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 
خدمات الرتبية والتعليم )معهد تعليم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معهد العي�سري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159514
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خزن الب�سائع، التخزين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عجمان الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159515
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم )جميع املاأكوألت املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مراد فـري بخ�س مو�سى للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159516
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زهور ا�سطناعية، باقات من زهور ا�سطناعية، اأ�سرطة واأقوا�س، غري ورقية، للف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات مقنيات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159517
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الو�ساطة التجارية)البيع بالتجزئة عن طريق األإنرتنت التجارة األإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربكات للخدمات التجارية والعقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159537
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمات اخلريان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159538
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تدقيق احل�سابات، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال التجارية 
)اإدخال  حا�سوب  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  ال�سوق،  درا�سات  ال�سناعية،  اأو 
البيانات - Data entry(، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي األأعمال، خدمات الفوترة، جتميع 
لغايات  املعلومات  فهار�س  ال�سجالت، جتميع  فـي  البيانات  و�سيانة  األإح�سائيات، حتديث 

جتارية اأو دعائية، التدقيق املايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه ركن طاقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159539
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

نقل عام وتفريغ وخدمات التو�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة �سنا�س املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159724
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تطوير وت�سميم احلا�سب األآيل وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمان للبيانات الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159726
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقر الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159728
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار الوطن لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159729
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع فـي املتاجر املتخ�س�سة للفواكه واخل�سراوات الطازجة والتمور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار األأكاليل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159732
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حمالت الت�سوق ال�سريع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحار خلدمات التقنية واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159738
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سحن بال�سفن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكون لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159742
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تزويد امل�ستخدمني مبراجع ألأغرا�س الرتفـيه اأو الثقافة )موقع اإلكرتوين يتبع موؤ�س�سة 
حكومية وهي وزارة األإعالم يقدم معلومات وبيانات ومن�سورات خمتلفة عن ال�سلطنة فـي 

جوانبها املختلفة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة األإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159743
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العطار لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159745
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العناية باأظافر اليدين، خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرونق للم�ساريع املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159747
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سالون جتميل وحناء ،والعناية بالب�سرة، ت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق بركاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159748
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العالج الطبيعي، معاجلة النطق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع هبة املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159749
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حالق رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع األأقارب الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159751
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)تو�سيل وجبات الطعام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت املحظوظ العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159752
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البجاد التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159753
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات طب األأ�سنان )معمل �سناعة األأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعفة الف�سية لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159754
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تقدمي الطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاأ�س اخلريات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159757
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تغليف تو�سيد اأو ح�سو من الورق اأو الكرتون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة �سناو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159758
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة املالب�س، خدمات التطريز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأعمال الوطنية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159760
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق )بيع العطور والبخور واملخمريات ال�سورية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظبية الدار الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159761
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جود العرب احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159762
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مياه معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد ال�سحوة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159817
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عطور، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جرف ال�سمال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159832
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حمالت البقالة والهايربماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهاب بو�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159842
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلويات، معجنات، حالوة طحينية، ب�سكويت، قطع حلوى، حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اتقان م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159843
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الكهرباء  ومولدات  وم�سخات  الزراعية  لالآألت  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 
ولوازمها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ينابيع ما�سل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159851
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سل املركبات، تلميع املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأهت�سام ح�سني و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159854
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات 
خدمات املطاعم، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة األإبداع الراقي ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159856
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية وال�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم للخدمات واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159858
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات  والتعليم،  الرتبية  خدمات  البدنية،  الرتبية  والتعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
النوادي للرتفـيه اأو التعليم، تنظيم واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة 
واإدارة  تنظيم  عر�س،  العملي  التدريب  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات  األجتماعات، 
الندوات، التعليم فـي املدار�س الداخلية، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، اإر�ساد التدريب، 
اإعادة  البدنية،  اللياقة  اإجراء ف�سول  املدنية،  اللياقة  تدريبات  ال�سخ�سية  املدرب  خدمات 
التدريب املهني، خدمات التعليم التي توفرها املدار�س، األإر�ساد، تعليم ال�سادو تعليم مرا�سم 
تقدمي ال�ساي، معرفة كيفـية النقل تدريب، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي األحتياجات 

اخلا�سة، خدمات تقييم اللياقة البدنية ألأغرا�س التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األجتاه ال�ساعد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159859
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة العقارات )و�ساطة العقارات )مكاتب الدأللني((، اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو متيم اللواتي و�سريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159861
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور امل�سرق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159862
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 
والبخور، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواهر �سمائل املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159868
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هامات �سمحان ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159869
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع األأع�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوت�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159870
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زيت زيتون للطعام، زيوت للطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفواح للعطريات املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159871
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البحر غري حي،  ق�سريات غري حية، جراد  األأن�سوفة غري احلي، حلوم مطبوخة،  �سمك 
جراد  حية،  غري  بحرية  �سرطانات  حي،  غري  �سمك  حلوم،  فـيليه،  طرية  �سمك  �سرائح 
البحر ال�سائك غري حي، اأ�سماك ق�سرية غري حية، بلح البحر غري احلي، �سردين، �سلمون، 
�سمك تونا، حلوم دواجن غري حية، منتجات غذائية من ال�سمك، قريد�س غري حي، �سمك 
حمفوظ، حلوم حمفوظة، جمربي غري حي، �سمك معلب، �سمك مملح، مو�س )�سمك(، 

كليبفـي�س �سمك القد اململح واملجفف، الرخويات غري احلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سري ال�سام العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159875
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع منال لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159876
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأدوات ن�سخ الت�ساميم والر�سوم، معدات ر�سم، ورق مقوى من  اأرقام الطباعة، بنتوغراف 
الورق  اأو  الورق  من  اإعالنات  لوحات  عناوين،  اأختام  بطاقات،  قرطا�سية،  اخل�سب  الباب 

املقوى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املطورون املتميزون للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159878
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة اجل�سة للتجــارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159881
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، م�ستح�سرات جتميل للرمو�س، 
اإزالة  اأطقم جتميل، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات  م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
م�ستح�سرات  عطور،  زهور  خال�سات  عطرية،  زيوت  معطر،  ماء  اخلزامى،  ماء  املكياج، 
التجميل،  ألأغرا�س  لو�سن،  غ�سوألت  والروائح،  للعطور  زيوت  اخلزامى،  زيت  تنظيف، 
بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور،  �سامبو،  تن�سية،  تنعيم  م�ستح�سرات 
الكريهة، قطع من  الروائح  ألإزالة  األأقدام، م�ستح�سرات حالقة، �سابون  لتعرق  �سابون 
�سابون الزينة، م�ستح�سرات اإزالة الدهان، م�ستح�سرات لتنظيف اأطقم األأ�سنان، م�سكرة، 
م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، �سموع تدليك ألأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات جتميل 

لالأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159437
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الريان امللكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159442
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، حجارة تنعيم، م�ستح�سرات جلخ، حجارة حالقة مطهرة 
والكي،  للغ�سيل  ن�سوي  ملمع  كهرمان عطر،  اللوز،  �سابون  اللوز،  زيت  القاب�سة،  األأدوية 
ن�سا الغ�سيل، اأحمر �سقل، �سابون، �سابون لتن�سيع الن�سيج، نيلة للغ�سيل ال�سبغة الزرقاء، 
عطر باديان، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، �سابون حالقة، طالء ال�سفاه، اأعواد قطن 
ألأغرا�س التجميل، اأقنعة جتميلية، زيت الربغموت، كرميات تبيي�س الب�سرة، م�ستح�سرات 
للغ�سيل  ملمع  والكي،  للغ�سيل  قا�سر  ق�سارة،  �سودا  ق�سارة،  اأمالح  املدبوغ،  اجللد  ق�سر 
م�ستح�سرات  اأظافر،  ملمع  طبية،  لغايات  لي�ست  للفم  غ�سوألت  معطر،  خ�سب  والكي، 
مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، كربيدات املعادن مواد �سحج �سنفرة، كربيد ال�سليكون مادة 
�سحج �سنفرة، زيوت عطرية من خ�سب األأرز، رماد بركاين للتنظيف، كرميات لالأحذية، 
جتميل  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  رمو�س  ال�سعر،  جتعيد  م�ستح�سرات  لل�سعر،  ملونات 
م�ستح�سرات  واألأر�سيات،  لالأثاث  ملمع  لالأحذية،  �سمع  �سقل،  م�ستح�سرات  للرمو�س، 
تلميع ملمعات، �سمع احلذائني، �سمع األأ�سكافـي، �سمع لل�سوارب، �سمع األأر�سيات اخل�سبية 
املزخرفة، �سمع �سقل، �سمع اخلياطني، زيوت عطرية من الكباد، ماء الكولونيا، ملونات 
لغايات الزينة، مواد حافظة للجلد املدبوغ ملمعات، كوراندم مادة �سحج �سنفرة، م�ستح�سرات 
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جتميل للحيوانات، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، غزل قطني ألأغرا�س التجميل، 
جتميلية،  كرميات  �سقل،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  البقع،  مزيالت  تنظيف،  طبا�سري 
اأموا�س احلالقة، �سمع للجلد املدبوغ، منظفات  �سودا الغ�سيل للتنظيف، معاجني ل�سحذ 
بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية، حماليل جلي، مزيالت دهون 
بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، 
م�ستح�سرات ألإزالة الق�سور للغايات املنزلية، ديامانتني مادة �سحج �سنفرة، م�ستح�سرات 
اإزالة الالكيه، قما�س  املنزلية، ورق �سحج �سنفرة، م�ستح�سرات  م�سادة لل�سوا�س للغايات 
�سنفرة، م�ستح�سرات اإزالة األألوان، م�ستح�سرات اإزالة الطالء، هيبوكلوريد البوتا�سيوم، 
ماء اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، حلاء الكالجة للغ�سيل، م�سحوق �سحج �سنفرة، بخور، 
اأثريية،  خال�سات  والكي،  الغ�سيل  نقع  م�ستح�سرات  ال�سعر،  اإزالة  �سمع  �سعر،  مزيالت 
اأ�سا�سية  عنا�سر  تنظيف،  م�ستح�سرات  مكياج،  عطور،  زهور  خال�سات  عطرية،  زيوت 
لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، منكهات للكعك زيوت عطرية، زيت الغلتريية، 
فازلني ألأغرا�س التجميل، جريانيول، تربينات زيوت عطرية، قما�س ك�سط، مواد دهنية 
ألأغرا�س التجميل، بريوك�سيد الهيدروجني ألأغرا�س التجميل، هليوتروبني، زيوت لغايات 
التجميل، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيوت لغايات التنظيف، زيوت للعطور والروائح، 
التجميل،  ألأغرا�س  لو�سن،  غ�سوألت  عطر،  ايونون  الزينة،  ألأغرا�س  زيوت  الورد،  زيت 
حليب منظف لغايات التواليت، م�ستح�سرات ق�سر األأقم�سة لغ�سيل املالب�س، مواد تواليت، 
�سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات، م�ستح�سرات تنعيم تن�سية، خال�سات النعناع زيت عطري، 
نعناع ل�سناعة العطور، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، م�سك ل�سناعة العطور، مبطالت 
باألأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  اأظافر  عطور،  �سامبو،  الدائم،  ال�سعر  جتعيد 
م�ستح�سرات تنظيف ورق اجلدران، ورق �سقل، ورق زجاج، �سناعة عطور، م�ستح�سرات 
مراهم  اخلفاف،  حجر  �سقل،  حجارة  األأقدام،  لتعرق  �سابون  بالب�سرة،  للعناية  جتميل 
ألأغرا�س التجميل، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات حالقة، �سابون ألإزالة الروائح الكريهة، 
ال�سودا،  من  قلوي  غ�سول  الزينة،  �سابون  من  قطع  �سفرول،  للبيا�سات،  معطرة  اأكيا�س 
اأ�سباغ جتميلية، تربنتني ألإزالة الدهون، زيت  التالك للزينة،  اأقالم احلواجب، م�سحوق 
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الرتبنتني ألإزالة الدهون، قما�س زجاج قما�س لل�سنفرة، م�سادات للعرق مواد للتواليت، 

�سنفرة،  جلخ  ورق  �سنفرة،  جلخ  مواد  لل�سقل،  طرابل�سي  حجر  للعرق،  م�ساد  �سابون 

اأمونيا مادة قلوية متطايرة، منظف، حجر ال�سبة مطهر، حليب اللوز ألأغرا�س التجميل، 

زيوت  عطور  جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات  ال�سداأ،  اإزالة  م�ستح�سرات 

طيارة، منكهات للم�سروبات زيوت عطرية، كيماويات لتن�سيع األألوان لغايات منزلية غ�سيل 

لغايات  جتميل  م�ستح�سرات  اللحى،  اأ�سباغ  طبية،  لغايات  لي�ست  ا�ستحمام  اأمالح  وكي، 

التنحيف، لوا�سق لتثبيت الرمو�س امل�ستعارة، م�ستح�سرات اإزالة الدهان، مزيالت الروائح 

لالأوعية  قاب�سات  التجميل،  ألأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة 

ألأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان، لغايات التجميل، ملينات لالأقم�سة 

ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكي، م�ستح�سرات لتنظيف اأطقم األأ�سنان، م�ستح�سرات لتنظيف 

والعناية،  للتنظيف  طبية  غري  األأليفةم�ستح�سرات  للحيوانات  �سامبو  املغلقة،  امل�سارف 

مناديل ورقية م�سربة بغ�سوألت لو�سن، جتميلية، ملمعات اأطقم األأ�سنان، لوا�سق لغايات 

التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، رذاذ �سرباي، لل�سعر، م�سكرة، مزيجات من اأوراق 

التنظيف  م�ستح�سرات  الفم،  رائحة  ألإنعا�س  رذاذات  روائح طيبة،  املعطرة  املجففة  الورد 

اجلاف، مزيالت �سمع األر�سيات م�ستح�سرات جلي، �سموع مانعة لالنزألق على البالط، 

�سوائل مانعة لالنزألق على البالط، هواء م�سغوط للتنظيف واإزالة الغبار، جل لتبيي�س 

النباتات،  اأوراق  لتلميع  م�ستح�سرات  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة  قما�س  قطع  األأ�سنان، 

اأعواد البخور، عوامل جتفـيف ألآألت غ�سل األأطباق، م�ستح�سرات تعطري الهواء، �سرائح 

اإنعا�س النف�س، مزيالت العرق للحيوانات األآليفة، م�ستح�سرات الغ�سل ألأغرا�س �سخ�سية 

اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار ألأغرا�س جتميلية، مواد 

هالمية للتدليك لغري األأغرا�س الطبية، ملمعات �سفاه، بال�سم لغري األأغرا�س الطبية، 

�سامبو جاف، اأظافر أل�سقة م�سنعة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، زيوت عطرية من 

الكباد، حناء �سبيغ جتميلي، ملمع اأحذية، علب اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري 
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غايات طبية، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، مناديل مبللة مب�ستح�سرات ألإزالة 

مواد التجميل، م�ستح�سرات الكوألجني لغايات جتميلية، �سرائط تبيي�س األأ�سنان، منكهات 

غذائية زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل نباتية، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة 

اأع�ساب لغايات التجميل، مزيالت طالء األأظافر، �سمع األأر�سيات،  ال�سخ�سية، خال�سات 

�سامبو للحيوانات م�ستح�سرات غري طبية للتنظيف والعناية، غ�سول العني لي�س لغايات 

طبية، غ�سوألت مهبلية ألأغرا�س ال�سحة ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق، م�ستح�سرات تنظيف 

قا�سرة  م�ستح�سرات  )عيدان( خ�سبية،  اأعواد  مع  هواء  منزلية، معطر  لغايات  كيميائية 

جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  ألأغرا�س  تدليك  �سموع  منزلية،  لغايات  األوان،  مزيالت 

لالأطفال، م�ستح�سرات اإنعا�س رائحة الفم ألأغرا�س النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل 

م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، ب�سمة )�سبغة م�ستح�سرات جتميل(، جيل للعني م�سحح 

ي�ستخدم ألأغرا�س جتميلية، ملمع اأظافر، مياه ماي�سالر )معقمة ومنظفة للوجه(، طالء 

التجميل،  ألأغرا�س  اجل�سم  لطالء  )ألتك�س(  مطاطي  �سائل  التجميل،  ألأغرا�س  اجل�سم 

معجون اأ�سنان، �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج، لون يعمل على وقاية 

مالءات الغ�سيل، ورقة جمفف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليايل بدر م�سعود احلارثي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159447

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقاعد للمركبات، �سنادات الفرامل لل�سيارات، اإطارات �سلبة لعجالت املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العجمي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159449

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع والتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطاهر العاملية للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159450
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اخللوي،  بالتلفون  األت�ساألت  التلفونية،  األت�ساألت 
الر�سائل  نقل  احلا�سوبية،  الطرفـيات  عرب  األت�ساألت 

األألياف  �سبكات  عرب  األت�ساألت  األت�ساألت،  حول  معلومات  احلا�سوب،  عرب  وال�سور 
خدمات  الال�سلكي،  البث  األت�ساألت،  وربط  توجيه  األت�سال،  معدات  تاأجري  الب�سرية، 

املوؤمترات بالفـيديو، ات�ساألت أل�سلكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنية األأ�سا�سية لالت�ساألت والتكنولوجيا الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159451
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع األأجهزة املنزلية )ثالجات، وغ�ساألت، واأجهزة تربيد، وجممدات ألأغرا�س التخزين 
الطبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املرير للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159452
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري ال�سيارات، احلجز لل�سفر، ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإدارة مركز عمان للموؤمترات واملعار�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159454
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأ�سجار النيل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159455
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حجز مقاعد ال�سفر )حجز تذاكر �سفر وحجوزات الفنادق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يو�سف وعبداللـه اأبناء �سعد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159456
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل ب�سيارات األأجرة )النقل عن طريق �سيارات األأجرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سروج املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159457
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات احلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحب البعيد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159458
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث، القرو�س املق�سطة، خدمات التاأمني، تاأجري العقارات، 
خدمات  األإ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكاألت  خدمات  األئتمان،  مكاتب  خدمات  ال�سم�سرة، 
وكاألت حت�سيل الديون، �سم�سرة التاأمني، خدمات �سم�سرة التخلي�س اجلمركي، التاأمني، 
األأموال،  ا�ستثمار  التباديل،  التمويل  التربعات اخلريية،  العقارات، جمع  �سريفة، تثمني 
حفظ  خدمات  املالية،  املقا�سة  ال�سياحية،  ال�سيكات  اإ�سدار  ال�سرافة،  الكفالة،  �سندات 
الودائع، تنظيم التح�سيل املايل، القرو�س املالية متويل، تقدير ال�سرائب، التقييم املايل 
التاأمني واألأعمال امل�سرفـية والعقارات، بيع الديون، األئتمان، اخلدمات التمويلية، األإدارة 
املالية، القرو�س ب�سمان، اإدارة العقارات، اإبرام وثائق �سندات التاأمني �سد احلرائق، تاأجري 
البحري،  التاأمني  �سندات  اإبرام  ال�سحي،  التاأمني  �سندات  �سمان  املزارع،  تاأجري  ال�سقق، 
بالتق�سيط،  البيع  متويل  توفـري،  بنوك  خدمات  بالرهانات،  اخلا�سة  امل�سرفـية  األأعمال 
�سم�سرة األأوراق املالية، اإبرام �سندات التاأمني على احلياة، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، 
مالية،  ا�ست�سارات  ال�سيكات،  من  التحقق  الفنون،  تثمني  التحف،  تثمني  املايل،  التحليل 
الدفع  عمليات  معاجلة  األئتمان،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  التاأمني،  ا�ست�سارات 
ببطاقات اخل�سم، حتويل األأموال اإلكرتونيا، معلومات التاأمني، تثمني املجوهرات، تثمني 

القطع النقدية، حت�سيل األإيجارات، تثمني الطوابع، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتمويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159460
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سالون رجايل )حالق( تطبيق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باب احلكمة للحلول التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159461
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال التجارية اأو ال�سناعية )خدمات الدعم امل�ساندة وتوفـري املوارد 
الب�سرية لل�سركات وامل�ساريع وتدريب املوظفـني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التفكري األإبداعي للخدمات ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159462
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقطة املدينة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159463
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بخور، عطور، م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نفعان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159464
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع وتاأجري األأجهزة الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرعاية التجارية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159465
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيكل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159466
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم جوألت برفقة مر�سدين �سياحيني، خدمات الت�سلية، ترتيب رحالت الت�سلق برفقة دليل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكوكب الالمع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159467
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، طالء ال�سفاه، اأقنعة جتميلية، كرميات تبيي�س الب�سرة، 
اأظافر، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، رمو�س م�ستعارة، م�ستح�سرات  ملمع 
جتميل للرمو�س، م�ستح�سرات جتميل، كرميات جتميلية، ماء معطر، بخور، زيوت عطرية، 
الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  تنظيف،  م�ستح�سرات  مكياج،  عطور،  زهور  خال�سات 
م�ستح�سرات تبخري عطور، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، �سامبو، عطور، م�ستح�سرات 

العناية باألأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآمنه باكريت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

-184-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159468
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات ت�سفـية األأعمال املالية، ا�ست�سارات مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة لتدقيق احل�سابات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159519
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحر الطويل للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159723
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الت�سلية،  قاعات  خدمات  تقدمي  الت�سلية،  خدمات 
خدمات األألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة حا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو ذي يزن العربية للتجارة واملقاوألت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159520
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جموهرات من الكهرمان األ�سفر، ألآلئ من الكهرمان امل�سغوط، متائم جموهرات، ف�سة 
مغزولة اأ�سالك ف�سية، خيوط ف�سية جموهرات، �ساعات كبرية، حلي �سغرية للمجوهرات، 
دبابي�س للزينة جموهرات، قالئد �سل�سلية جموهرات، �سال�سل �ساعات، قالئد جموهرات، 
عاجية،  جموهرات  جموهرات،  نفـي�سة  معادن  من  خيوط  ما�س،  العنق،  ربطات  م�سابك 
حلي من الكهرمان األأ�سود، م�سكوكات نحا�سية، جموهرات، ميداليات كبرية جموهرات، 
اأو مطرق،  اأو ن�سف م�سغولة، ذهب غري م�سغول  ميداليات، معادن نفـي�سة غري م�سغولة 
خيوط ذهبية جموهرات، ألآلئ جموهرات، اأحجار �سبه كرمية، اأحجار كرمية، جموهرات 
مقلدة، خوامت جموهرات، �سناديق من معادن نفـي�سة، جموهرات لتزيني القبعات، اأقراط، 
جموهرات لتزيني األأحذية، دبابي�س جموهرات، دبابي�س ربطات العنق، جموهرات جمتزعة، 
علب للمجوهرات، خرز ل�سنع املجوهرات، م�سابك للمجوهرات، لوازم ل�سنع املجوهرات، 
لفات حلفظ املجوهرات، علب ألإهداء املجوهرات، حلي �سغرية ل�سال�سل املفاتيح، دبابي�س 

جموهرات للقبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات بنات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159734
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معهد تدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كلية اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159763
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع �سماعات هواتف، ميكروفونات هواتف، اأ�سالك هواتف، هواتف فـيديو، هواتف حممولة، 
هواتف أل�سلكية، اأطقم غري يدوية للهواتف، حتميل نغمات للهواتف النقالة، هواتف ذكية، 
هواتف خلوية، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، ر�سومات قابلة للتحميل 

للهواتف النقالة، الرموز األنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وافـي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159764
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ب�سكويت  بالزبدة،  ب�سكويت  اأ�سا�سها دقيق،  بانكيك، فطائر  م�سحوق كعك، فطائر حمالة 
رقيق ه�س، تورتات كيك بالفواكه، كيك مغطى بال�سكر جممد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حور الربيع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159768
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

متور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ األأن�سب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159769
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مقاهي ومطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو األأيهم املقبايل التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159771
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 
بيع م�ستح�سرات جتميل وعطور وبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غ�سون اجلبال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159772

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مواد حاكة لالأ�سنان، مواد ل�سق ألأطقم األأ�سنان، م�ستح�سرات تنقية الهواء، مواد غذائية 

�سيدألنية،  لغايات  الدهايدات  طبية،  لغايات  زأللية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  زأللية 

الربد  ل�سعة  مراهم  لالأ�سنان،  مالغم  األأ�سنان،  طب  لغايات  نفـي�سة  معادن  من  خليط 

لغايات �سيدألنية، م�ستح�سرات للبوا�سري، م�ستح�سرات للق�ساء على فطر العفن اجلاف، 

مطهر،  قطن  مطهرات،  للطفـيليات،  م�سادة  م�ستح�سرات  للعث،  م�سادة  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات م�سادة للتبول، م�ستح�سرات بكرتيولوجية لال�ستخدام الطبي والبيطري، 

اأمالح  طبية،  لغايات  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  القدم،  م�سامري  حلقات  بكتريية،  �سموم 

عالجية،  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  الدوائي،  لال�ستحمام  بحر  ماء  املعدنية،  املياه  ملغاط�س 

م�ستح�سرات بل�سمية لغايات طبية، اأربطة �ساغطة، مبيدات حيوية، م�ستح�سرات بزموث 

لغايات �سيدألنية، ماء جوألرد، مبيدات ح�سرات، فحم لغايات �سيدألنية، �سراب لغايات 

طبية، كب�سوألت لالدوية، م�ستح�سرات �سيدألنية، كمادات، ح�سوات لغايات طبية، �سمادات 

كتانية لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدألنية كل�سية، غ�سوألت للكالب مبيدات ح�سرات، 

عقارات م�ستخل�سة بالغلي لغايات �سيدألنية، مادة ح�سو األأ�سنان، مواد ب�سمة لالأ�سنان، 

منقيات،  الت�سنني،  لت�سهيل  م�ستح�سرات  لالأ�سنان،  م�سطكاوي  �سمغ  لالأ�سنان،  ألكيه 

مطهرات لغايات �سحية، �سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159773

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جب�س ومواد بناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نو�س العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159774

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ترويج وت�سويق الب�سائع اإلكرتونيا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساحة الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159775

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سحن وتفريغ ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خريف �ساللة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159778

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قهوة، ملح، بهارات، طحني قمح، �سكر، اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زركون العامليــــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159779
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س ن�سائية والكماليات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طيف األأن�س املا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159789
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزاوية احلرة لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159815
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زريق لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159816
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيف املركبات، تلميع املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سبع املثاين والكوثر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119393
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رفـيف اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159225
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األأكادمييات للرتبية والتعليم، خدمات الرتبية والتعليم، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم 
واإدارة األجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، األمتحانات التعليمية، التدريب العملي 
اإعادة  املدنية،  اللياقة  ال�سخ�سية تدريبات  املدرب  اللغة، خدمات  عر�س، خدمات مرتجم 
تعليمية  منتديات  وعقد  تنظيم  املدار�س،  توفرها  التي  التعليم  خدمات  املهني،  التدريب 
املبا�سرة، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، توفـري األأفالم غري القابلة للتنزيل 
من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة 
برفقة  الت�سلق  رحالت  ترتيب  الطلب،  بح�سب  الفـيديو  بث  خدمات  خالل  من  للتنزيل 
دليل، اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�س الفنية، معرفة 
خدمات  اخلا�سة،  األحتياجات  ذوي  من  مقدمة  تعليمية  خدمات  تدريب،  النقل  كيفـية 
حترير الفـيديو للمنا�سبات، خدمات فني ا�ساءة للمنا�سبات، اإخراج األأفالم بخالف اأفالم 

األإعالنات، ا�ستئجار املدربني، خدمات تقييم اللياقة البدنية ألأغرا�س التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ا�ست�سراف امل�ستقبل لالأعمال 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158328
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة )تاأجري ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة امليزة الفريدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146570
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�سال م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157348
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مغ�سلة مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سون �سمد ال�ساأن للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153469
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طلوع الو�سم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159755

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البجاد التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158948

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات مطاعم تقدمي امل�سروبات والوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الوحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158855

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف ال�سلع ونقلها وتنظيم الرحالت وال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتكاملة خلدمات ال�سحن ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159069

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات ق�سر اإلأقم�سة لغ�سيل املالب�ض, )وم�ستح�سرات تبيي�ض اإلأقم�سة ومواد اأخرى 

ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض(, م�ستح�سرات تنظيف )و�سقل وجلي وك�سط و�سابون(, 

عطور )وزيوت عطرية(, م�ستح�سرات جتميل, غ�سول لو�سن, لل�سعر, منظفات اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يو ال �سكن �ساين�س�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فلبينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مانيال ميرتو 132 بوينري �سرتيت, الفلبني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159071
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغذية حمية معدة  م�ستح�سرات �سيدإلنية بيطرية وم�ستح�سرات �سحية لغايات طبية, 
لغايات طبية )مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري(, اأغذية للر�سع 
الغذائية لالإن�سان واحليوان(, ل�سقات )ومواد �سماد ومواد  واإلأطفال )مكمالت للحمية 
اإلأ�سنان(, مطهرات, م�ستح�سرات إلإبادة احل�سرات واحليوانات  اإلأ�سنان و�سمع طب  ح�سو 

ال�سارة, مبيدات ح�سرات, مبيدات اأع�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يو ال �سكن �ساين�س�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فلبينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مانيال ميرتو 132 بوينري �سرتيت, الفلبني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159073
فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجاد )الب�سط واحل�سر ومفار�ض احل�سري(, م�سمع فر�ض اإلأر�سيات )ومواد اأخرى لتغطية 
القائمة(, معلقات جدارية )غري ن�سيجية( )مطرزات تعلق على اجلدران من  اإلأر�سيات 

مواد غري ن�سيجية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زمري كوت للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/28

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156141

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ماكينات �سنع القهوة الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاربك�ض كوربريي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2401 يوتـــــاة اأفنينيــــتو �ســــاوث �سياتــــــل, وا�سنطــــــن 98134, الوإليــــــات 

املتحدة اإلأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واإل�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153809

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني, ال�سوؤون التمويلية, ال�سوؤون املالية, ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي - �سمان )�ض.م.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب. 128888, اأبوظبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واإل�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153811

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية واإلإعالن, اإدارة اإلأعمال, توجيه اإلأعمال, تفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي - 

�سمان )�ض.م.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب. 128888, اأبوظبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واإل�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156089
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابــل الطعـــام وامل�ساوي, توابــــل م�ســـاإل , ملح, خالئط من التوابل , بهــارات, توابــل, �سـرائح 
اللحم )�ستيك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سونال فودز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 12/�سي-6, كلريمونت رود, �سيفل إلينز كرات�سي 75530, باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واإل�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156142

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاحن قهوة كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاربك�ض كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2401 يوتــــــاة اأفنينيــــــو �ســـــاوث, �سياتــــل, وا�سنطـــــن 98134, الوإليـــــــات 

املتحدة اإلأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واإل�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3437
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/3/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كراون براند�ص لييمتد  
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: همبل للت�سنيع �ص.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1260 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/10/3م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3437
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/3/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كراون براند�ص لييمتد  
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: همبل )عمان( �ص.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1260 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/10/3م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29634

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 786 فـي 2005/1/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: بانكويت فودز اإنرتنا�سونال م.م.ح  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املزن احلديثة العاملية �ص.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1947 ر.ب: 132، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/11/2م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111706

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/12/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1213 فـي 2017/10/8م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: مكارم عربي للم�ساريع املتطورة  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سهول ال�سباك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 523 ر.ب: 400، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/11/22م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 118827

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/1/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1265 فـي 2018/10/21م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �ساميت فوتوير كو، ليمتد 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة ركن الرحا للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1570 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/10/31م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139902

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/2/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1368 فـي 2020/11/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: التمكني الدولية لالأعمال 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اآفاق األأماين لالأعمال والتطوير �ص.�ص.و 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 58 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/11/24م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 150148

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/9/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1421 فـي 2021/12/19م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: الفار�ص امللثم للتجارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الفار�ص امللثم الوطنية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 34 ر.ب: 312، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/11/9م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/5م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام 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: 73516
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2013/5/30م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 999 فـي 2013/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سي�سيدو امرييكا�س كوربورا�سن
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ارفيو غلوبال هولدينجز ملتد 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ذا ادلفى 10 - 11 �سارع جون ادام، طابق 10، لندن دبليو �سي 
2 ان 6 ات�س تي، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/11م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/8م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73518
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2013/5/30م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 999 فـي 2013/2/2م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سي�سيدو امرييكا�س كوربورا�سن
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ارفيو غلوبال هولدينجز ملتد 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ذا ادلفى 10 - 11 �سارع جون ادام، طابق 10، لندن دبليو �سي 
2 ان 6 ات�س تي، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/11م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/8م  
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136475

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1355 فـي 2020/8/30م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سي�سيدو امرييكا�س كوربورا�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ارفيو غلوبال هولدينجز ملتد 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ذا ادلفى 10 - 11 �سارع جون ادام، طابق 10، لندن دبليو �سي 
2 ان 6 ات�س تي، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/11م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/8م  

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73516

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2013/5/30 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 999 فـي 2013/2/2 م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ارفيو غلوبال هولدينجز ملتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ارفيو غلوبال ملتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ذا ادلفى 10 - 11 �سارع جون ادام، طابق 10، لندن دبليو �سي 

2 ان 6 ات�س تي، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/8م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73518

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2013/5/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 999 فـي 2013/2/2م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ارفيو غلوبال هولدينجز ملتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ارفيو غلوبال ملتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ذا ادلفى 10 - 11 �سارع جون ادام، طابق 10، لندن دبليو �سي 

2 ان 6 ات�س تي، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/8م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136475

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1355 فـي 2020/8/30م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ارفيو غلوبال هولدينجز ملتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ارفيو غلوبال ملتد  

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ذا ادلفى 10 - 11 �سارع جون ادام، طابق 10، لندن دبليو �سي 

2 ان 6 ات�س تي، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/8م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 138925

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/10/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1364 فـي 2020/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�ساريع العيون ال�سهالء 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قناطر اخلريات لالأعمال �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 413 ر.ب: 400، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/7م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 141857

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/4/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1377 فـي 2021/1/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الودق لالأعمال 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سامل العوادي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 36 ر.ب: 315، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/7م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143869

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2022/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1416 فـي 2021/11/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جبل �سم�س لل�سحة واجلمال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جبل �سم�س املتحدة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 339 ر.ب: 111،�سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/7م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136984

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/1/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1364 فـي 2020/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة املكت�سف احلديثة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة قمر ظفار للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 121 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/7م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140326

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2022/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1436 فـي 2022/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مركز األرحتال للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة ناثر امل�سك لالأعمال �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 111 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/17م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/7م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82055

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2015/9/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1099 فـي 2015/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دي�ستني�سن ماترينيتي كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ماترنتي اي بي هولدينجز ال بي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 330 وي�ست 34 ث �سرتيت ، 15 فلور، نيويورك ، ان واي 10001، 

الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/26م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/7م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82056

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2015/9/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1099 فـي 2015/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دي�ستني�سن ماترينيتي كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ماترنتي اي بي هولدينجز ال بي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 330 وي�ست 34 ث �سرتيت ، 15 فلور، نيويورك ، ان واي 10001، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/26م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/7م 
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام 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 األآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1991/4/24التجارة وال�سناعةنوفارتيز اأ جي15403

2011/4/30التجارة وال�سناعةابل انك267932

2011/4/30التجارة وال�سناعةابل انك367933

2001/3/10التجارة وال�سناعةروثمانز اوف بول مول ليمتد425064

566783
ذا ريتز كارلتون

 هوتيل كومباين ال ال �سي
2011/2/7التجارة وال�سناعة

666784
ذا ريتز كارلتون

 هوتيل كومباين ال ال �سي
2011/2/7التجارة وال�سناعة

766785
ذا ريتز كارلتون

 هوتيل كومباين ال ال �سي
2011/2/7التجارة وال�سناعة

2011/2/15التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليمتد866939

966682
جمريا الدولية

 )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(
2011/1/31التجارة وال�سناعة

1066683
جمريا الدولية

 )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(
2011/1/31التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1166201
�سيفلر تيكنولوجيز

 ايه جي اند كو كيه جى
2011/1/4التجارة وال�سناعة

2000/6/3التجارة وال�سناعةات�س لوندبيك اي/ا�س1225589

2001/8/21التجارة وال�سناعةات�س لوندبيك اي/ا�س1326191

2001/8/21التجارة وال�سناعةات�س لوندبيك اي/ا�س1426193

2001/8/21التجارة وال�سناعةات�س لوندبيك اي/ا�س1526194

2001/8/21التجارة وال�سناعةات�س لوندبيك اي/ا�س1626195

2001/8/21التجارة وال�سناعةات�س لوندبيك اي/ا�س1726196

2001/8/21التجارة وال�سناعةات�س لوندبيك اي/ا�س1826197
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ا�ستــدراك

�أنـــــه قـــــــد وقـــع خطــــاأ مــــــادي  �إلـــــــى  تنـــــوه وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار 
عنـــد ن�ســـر �إعـــالن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة ع�ستار �ش.م.م، �ملن�ســـور فـي �جلريـدة �لر�سميـة 
�لعدد )١٤٣٢( ، �ل�سادر بتاريخ ٣ �سعبان ١٤٤٣هـ، �ملو�فق ٦ مار�ش ٢٠٢٢م، �إذ وردت �سيغــة 
�الإعـــالن علــى �أنــه �نتــهاء �أعمال �لت�سفية لل�سركة �ملذكورة بينما �ل�سحيح هو �إعالن بدء 

�أعمال �لت�سفية لها كاالآتــي:

مرت�سى ح�سن علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�ستار �ش.م.م

يعلـن مرت�سى ح�سن علي �أنـه يقــــــوم بت�سفـيـــــة �سركـــــــة ع�ستار �ش.م.م، و�مل�سجلـة لدى �أمانـة 
�ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم ١١٤٤٤٢١، وللم�سفـي وحده حـــق متثيـــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـية 
�أمام �لغـري، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي: 
�ش.ب : ٨٢٦ ر.ب : ١١٢

هاتـف رقــم : ٩٧٨٨٩٢٥١
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

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج اال�ستثمــار
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق التكامل للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة 
�آفاق �لتكامل للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم 1268035، 
وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/10/31م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�شر - اخلوير - �شكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835 

الطابق الثالث - �شقة رقم: 310
�ش.ب: 575 ر.ب: 130

تليفاك�ش رقم: 24475420
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

كــــــولـورا بـــــابـو
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع العا�شمة لال�شتثمار �ش.م.م
يعلن كــــولـور� بابو �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لعا�شمة لال�شتثمار �ش.م.م، و�مل�شجلة 
لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1011885، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 
�لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 765 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99319428

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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خادم بن عبيد بن خادم الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة خادم بن عبيد بن خادم الربيكي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن خادم بن عبيد بن خادم �لربيكي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة خادم بن عبيد بن خادم 
�لـتجـــاري بالرقــــم  �أمانــة �ل�شجـــل  �لربيكي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2022/11/17م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،3062104
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة 

هاتف رقم: 95031114
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

هالل بن �شعيد بن علي الرحيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت االأ�شالة املميز للخياطة الن�شائية �ش.م.م
�ملميز  �الأ�شالة  بيت  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �لرحيلي  بن علي  �شعيد  بن  يعلن هالل 
�لـتجــاري بالرقـــم 1345859،  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  �لن�شائية �ش.م.م، و�مل�شجلـــة  للخياطة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: 99888473
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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خالد بن حممد بن حمد ال�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شائر النعيم للتجارة �ش.م.م
�أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ب�شائر �لنعيم للتجارة  يعلن خالد بن حممد بن حمد �ل�شيدي 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1748777، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 1944 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99479845 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

من�شور بن حمد بن �شعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مروج نخل للتجارة - ت�شامنية
يعلن من�شور بن حمد بن �شعيد �لرو�حي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مروج نخل للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1318646، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ 2022/11/27م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب: 112 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99335747 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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يحيى بن عبداللـه بن ربيع النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة ال�شرق االأو�شط الوطنية �ش.م.م

يعلن يحيى بن عبد�للـه بن ربيع �لنهدي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة بو�بة �ل�شرق �الأو�شط 
�لوطنية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1129591، وفقا التفاق 
�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2022/10/18م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�شقط

هاتف رقم: 99634748 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن حممد بن �شهل القلم اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العزم املتني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �أحمد بن حممد بن �شهل �لقلم �ليافعي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �لعزم �ملتني للتجارة 
و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1045061، وللم�شفي 
وحـده حـــق متثيــل �ل�شركــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: 92833663

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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وائـــل �شليــم داوؤود
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شا�ش لال�شت�شارات الهند�شية �ش.م.م
�لهند�شية �ش.م.م،  �أ�شا�ش لال�شت�شار�ت  �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة  يعلن و�ئل �شليم د�وؤود 
و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1191418، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
2022/11/24م، وللم�شفي وحـده حـــق متثيــل �ل�شركــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: 99479656
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن حممد بن �شيف العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ه�شاب عاهن للتجارة - ت�شامنية
يعلن عبد�للـه بن حممد بن �شيف �لعي�شائي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ه�شاب عاهن للتجارة - 
بالرقــــم 3311341، وللم�شفي وحـده  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: 531 ر.ب: 311
هاتف رقم: 95686691 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

-222-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

عي�شى بن عامر بن خمي�ش اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة عي�شى بن عامر بن خمي�ش اجلهوري للتجارة - ت�شامنية

يعلن عي�شى بن عامر بن خمي�ش �جلهوري �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة عي�شى بن عامر بن 
�لـتجـــاري بالرقــــم  �أمانــة �ل�شجـــل  خمي�ش �جلهوري للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1082929
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 
هاتف رقم: 97762360

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

�شامل بن حممد بن مبارك املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة م�شاريع حممد بن را�شد املخيني و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شامل بن حممد بن مبارك �ملخيني �أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريع حممد بن ر��شد 
�ملخيني و�شريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري 
بالرقـــم 1046413، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 411 ر.ب: 599
هاتف رقم: 98000357

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإكليل العافية للخدمات �ش.م.م
يقــوم  �أنــــه  �القت�شادية  و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �لعامليون  �خلرب�ء  مكتب  يعلن 
بت�شفـيــة �شركــــة �إكليل �لعافية للخدمات �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري 
بالرقـــم 1242874، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/9/5م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شناو - حمافظة �شمال ال�شرقية

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

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اأ�شماء بنت اأحمد بن عبداللـه الزدجالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شد املتحدة �ش.�ش.و
�ملتحدة  �الأ�شد  �شركة  بت�شفية  تقوم  �أنـها  �لزدجالية  عبد�للـه  بن  �أحمد  بنت  �أ�شماء  تعلن 
�ش.�ش.و، و�مل�شجلـة لــدى �أمانــــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقــم 1368326، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ 2022/7/18م، وللم�شفـــية وحـدها حـــق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�شفية فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

�ش.ب: 2602 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99185332

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــية
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هالل بن را�شد بن �شامل ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة هالل بن را�شد بن �شامل ال�شعيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

�أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة هالل بن ر��شد بن  يعلن هالل بن ر��شد بن �شامل �ل�شعيدي 
�لـتجــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  - ت�شامنية،  للتجارة  �ل�شعيدي و�شريكه  �شامل 
بالرقـــم 3240541، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 934 ر.ب: 331
هاتف رقم: 96996401

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

ماريا بنت علي بن حممد اآل عبداللـه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الك�شكول االأخ�شر للتجارة �ش.م.م
�أنـها تقوم بت�شفية �شركة �لك�شكول �الأخ�شر  تعلن ماريا بنت علي بن حممد �آل عبد�للـه 
للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلـة لــدى �أمانــــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقــم 1193948، وللم�شفـــية 
وحـدها حـــق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�شفية 

فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 94467711
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــية
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عبداللـه بن ربيع بن عبيد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النور�ش لتجهيزات الطعام �ش.م.م
�أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �لنور�ش لتجهيز�ت  يعلن عبد�للـه بن ربيع بن عبيد �جلابري 
بالرقــــم 1385492، وللم�شفي  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  �لطعام �ش.م.م، و�مل�شجلـــة 
وحـده حـــق متثيــل �ل�شركــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

هاتف رقم: 96166266
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

حممد بن �شامل بن �شعيد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة القدرة للمقاوالت واملنتجات االأ�شمنتية �ش.م.م

للمقاوالت  �لقدرة  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �جلابري  �شعيد  بن  �شامل  بن  حممد  يعلن 
و�ملنتجات �الأ�شمنتية �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1042734، 
فـي  �ل�شركــــة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�شفي  2021/12/21م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
الر�شيل ال�شناعية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط 

�ش.ب: 183 ر.ب: 124
هاتف رقم: 99378222

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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حمفوظ بن حمود بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ك�شارات �شخور �شنا�ش �ش.م.م

ك�شار�ت �شخور  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لوهيبي  بن حممد  بن حمود  يعلــن حمفوظ 
وللم�شفي   ،1319605 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �شنا�ش 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 110 ر.ب: 132
هاتف رقم: 99000410

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

مبارك بن حممد بن مبارك املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول ال�شماخية الوطنية للتجارة �ش.م.م

�ل�شماخية  �شهول  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �ملخيني  مبارك  بن  حممد  بن  مبارك  يعلن 
 ،1218029 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة  �لوطنية 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 411 ر.ب: 599

هاتف رقم: 98000357 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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جعفر بن حممد بن حمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة �شعاع الوالية ال�شاطع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن جعفر بن حممد بن حمد �لعجمي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شعاع �لوالية �ل�شاطع 
 ،1109858 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99726334 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

�شعيد بن �شليمان بن �شعيد الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرذاذ الناعم للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن �شعيد بن �شليمان بن �شعيد �لفز�ري �أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة �لرذ�ذ �لناعم للتجارة 
 ،1109157 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  ت�شامنية،   - و�ملقاوالت 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 20 ر.ب: 319

هاتف رقم: 95547144
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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نور ال�شعيد بن اأحمد بن �شعيد الطوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطوقي عمان املحدودة �ش.م.م
�أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة  �لطوقي عمان  �أحمد بن �شعيد �لطوقي  يعلن نور �ل�شعيد بن 
�لـتجـــاري بالرقــــم 1263285، وللم�شفي  �ل�شجـــل  �أمانــة  �ملحدودة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 608 ر.ب: 111
هاتف رقم: 95555385 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

بري�ش دهاجني فار�شاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فار�شاين و�شركائه �ش.م.م
�ش.م.م،  و�شركائه  فار�شاين  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  فار�شاين  دهاجني  بري�ش  يعلن 
و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1384460، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
2022/11/1م، وللم�شفي وحـده حـــق متثيــل �ل�شركــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
غال - والية بو�شر - حمافظة م�شقط 

�ش.ب: 3252 ر.ب: 111
هاتف رقم: 92179708

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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حمد بن حميد بن حممد ال�شعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ذكريات العاملية للتجارة �ش.م.م

يعلن حمد بن حميد بن حممد �ل�شعيلي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ذكريات �لعاملية للتجارة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1206454، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ 2022/11/20م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: 95541018 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

حممد بن خليفة بن �شعيد الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الوعد الف�شية �ش.م.م

يعلن حممد بن خليفة بن �شعيد �لهد�بي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لوعد �لف�شية 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1152742، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 224 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99003367 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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عبداللـه بن حممد بن عبداللـه املغريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الروابط للموارد العاملية �ش.م.م 

يعلن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه املغريي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة الروابط للموارد 
اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٠٨١٩٤، وفقا التفاق  العاملية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  ٢٠٢٢/١٠/٢٥م،وللم�شفي  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٧٣٥٠٣٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شعود بن حمد بن �شامل املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة اأدم ال�شاخمة - ت�شامنية

 - ال�شاخمة  اأدم  بوابة  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  املحروقي  �شامل  بن  حمد  بن  �شعود  يعلن 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٩٧٦٩٩، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١١ ر.ب: ٦١٨

هاتف رقم: ٩٩٤٢٥٢٥٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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عمار بن عامر بن حمد ال�شليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يا�ش العاملية �ش.م.م

يعلن عمار بن عامر بن حمد ال�شليماين اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة يا�ش العاملية �ش.م.م، 
الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٦٩٤٧٩، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ  اأمانــة ال�شجـــل  وامل�شجلـــة لدى 
٢٠٢٢/١١/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط 

�ش.ب: ٦٦٣ ر.ب: ١١٧
هاتف رقم: ٩٩٤٥٠٩٩٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن حممد بن �شيف العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع العي�شائي املتحدة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن حممد بن �شيف العي�شائي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريع العي�شائي 
وللم�شفي   ،١٠٣٣١٧٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتحدة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ٣٢٧ ر.ب: ١١٧
هاتف رقم: ٩٥٦٨٦٦٩١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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عبداللـه بن را�شد بن عبداللـه العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواحل اخل�شراء املتحدة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن را�شد بن عبداللـه العزري اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة �شواحل اخل�شراء 
وللم�شفي   ،١٠٦٢٢٧٠ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتحدة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط 

�ش.ب: ١٤٦ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٧٧٤٨٤٥٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

موزة بنت �شعيد بن حمد الرا�شدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل الوهرة للتجارة �ش.م.م

تعلن موزة بنت �شعيد بن حمد الرا�شدية  اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة تالل الوهرة للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٤١٤٥، وللم�شفية وحـدها 
فـــي  امل�شفـــية  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  حـق متثيــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤١٠ ر.ب: ٥٢٠

هاتف رقم: ٩٩٧٦٣٢٣٨
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــية
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مكتب �شبا بهوان - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة بهوان موتورز لتجارة االأجزاء االإ�شافية لل�شيارات )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلن مكتب �شبا بهوان - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون - اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة 
بهوان موتورز لتجارة االأجزاء االإ�شافية لل�شيارات )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�شجلة 
لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣١١٩٩٦، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٧م ،
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ١٤١٥ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٩٧٦٩٢٧٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن �شالح بن نا�شر الهوتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مطاعم كهف الهوتة - تو�شية

يعلن عبداللـه بن �شالح بن نا�شر الهوتي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة مطاعم كهف الهوتة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم ١٠٤٨١٢٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٦٣٥ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٥٨٧٨٧٨٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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حممد بن �شيف بن حمود ال�شرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شدفة للم�شاريع املتحدة �ش.م.م
يعلن حممد بن �شيف بن حمود ال�شرجي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة ال�شدفة للم�شاريع 
التفاق  وفقا   ،١١١٥٨٥٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتحدة 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١١/٢٧م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ٣٧٤ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٥١٢٦٩١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

خليل بن اإبراهيم بن �شالح البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة املوالح للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م

اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة املوالح للم�شاريع  يعلن خليل بن اإبراهيم بن �شالح البلو�شي 
التفاق  وفقا   ،١٠٤٠٢٤٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  ال�شاملة 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٠/٢٥م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩١٩٣٤٣٤٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

-235-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

حممد بن جمعة بن عبدالرحمن الهوتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة اخلطم للتجارة �ش.م.م
درة اخلطم  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  الهوتي  بن عبدالرحمن  يعلن حممد بن جمعة 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٣٢٥١، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية قريات - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٨٨٠٩٨٨٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

علي بن عبداللـه بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأولى لل�شدارة العاملية �ش.م.م
يعلن علي بن عبداللـه بن علي املعمري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة االأولى لل�شدارة العاملية 
وللم�شفي وحـده  بالرقـــم ١٤٤١٥٨٤،  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ١٢ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٦٥٢٢٤٨٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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�شيخة بنت جمعة بن اإبراهيم اآل عبدال�شالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شيخة و�شريكها عادل - ت�شامنية

�شيخة  �شركــــة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنــــها  عبدال�شالم  اآل  اإبراهيم  بن  جمعة  بنت  �شيخة  تعلن 
و�شريكها عادل - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٥٤٥١، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٦٩٦٥٢٢٠

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــية

اأحمد بن خليفة بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روا�شي بهالء للتجارة - ت�شامنية

 - �شركــــة روا�شي بهالء للتجارة  يقــوم بت�شفـيــة  اأنــــه  العامري  اأحمد بن خليفة بن حممد  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١٠٠٨٨٦٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية، 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٣/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٨٧٧٧٧٣٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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م�شلم بن اأحمد بن �شعيد تبوك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شامل بن اأحمد بن �شعيد تبوك و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن م�شلم بن اأحمد بن �شعيد تبوك اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة �شامل بن اأحمد بن �شعيد 
تبوك و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١١/٧م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٧٨٣٨١ بالرقـــم 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٢١١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شعيد بن �شليمان بن �شعيد ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البلد للدواجن وال�شمان �ش.م.م
للدواجن  البلد  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�شيابي  �شعيد  بن  �شليمان  بن  �شعيد  يعلن 
وال�شمان �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٨٤٧٨٢، وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١١/١٧م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٥٥٢٢٥١٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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حممد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة الطائر البحري للخدمات اللوج�شتية والتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شبيبي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة الطائر البحري 
للخدمات اللوج�شتية والتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٦/٢٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٣٠٧٣٩٠
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٨٨٦٥٢٧٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

ربيع بن من�شور بن مرهون الريامي ورا�شد بن غريب بن نا�شر احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو ه�شام الريامي للتجارة �ش.م.م

يعلن ربيع بن من�شور بن مرهون الريامي ورا�شد بن غريب بن نا�شر احلرا�شي اأنــــهما 
يقــومان بت�شفـيــة �شركــــة اأبو ه�شام الريامي للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل 
الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٢٩١١، وللم�شفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــيني فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٠٩٠٢٢١٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـيان مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـيني 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــيان
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نور ال�شعيد بن اأحمد بن �شعيد الطوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلب�ش واملعادن �ش.م.م

يعلن نور ال�شعيد بن اأحمد بن �شعيد الطوقي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة اجلب�ش واملعادن 
وحـده  وللم�شفي   ،٥٠٧٩٧٥٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٦٠٨ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: ٩٩٦٥٢٨٨٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شيف بن خليفة بن م�شبح ال�شافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال للعطور - تو�شية

 - للعطور  رمال  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�شافعي  م�شبح  بن  خليفة  بن  �شيف  يعلن 
تو�شية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٦٥٥٦٤، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٣٨٣ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٣٢٩٦٩٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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�شليمان بن نا�شر بن جمعة اليزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البيطار للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  البيطار  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  اليزيدي  جمعة  بن  نا�شر  بن  �شليمان  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١٠١٦٧١٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية، 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١١/٢٨م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
غال - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ٣٧٤٢ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٨٧٦١٦١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

هالل بن �شعيد بن علي الرحيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار االأناقة للخياطة الن�شائية �ش.م.م
اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة دار االأناقة للخياطة  يعلن هالل بن �شعيد بن علي الرحيلي 
الن�شائية �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٥٧٢٥، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٤٧٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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نور ناجي فرحان ن�شيب بام�شري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شيل العرب �ش.�ش.و
يعلن نور ناجي فرحان ن�شيب بام�شري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة اأ�شيل العرب �ش.�ش.و، 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٤٠٠٨٣٩، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١١/٢٩م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩٠١٢٨٨٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النور�ش الالمع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة النور�ش الالمع 
الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٧٤٥٥،  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـــة 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: ٢٨ 

�ش.ب: ٤٢٨ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ش رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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جا�شم بن حممد بن را�شد ال�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع جا�شم ووائل للتجارة - ت�شامنية
جا�شم  م�شاريع  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�شيدي  را�شد  بن  حممد  بن  جا�شم  يعلن 
ووائل للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٥٧٦٦، 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: ١٩٤ ر.ب: ٣٢٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

علي بن �شعيد بن علي الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثلث االأزرق للنقل واخلدمات �ش.م.م 
للنقل  االأزرق  املثلث  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  الرواحي  علي  بن  �شعيد  بن  علي  يعلن 
واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٥٧٥٩٣، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٠٦ ر.ب: ١١٤

هاتف رقم: ٩٩٣١٩٥٧٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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بابو فينكتار مولو متكم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العاملية املتحدة لال�شتثمار �ش.�ش.و 

لال�شتثمار  املتحدة  العاملية  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  متكم  مولو  فينكتار  بابو  يعلن 
�ش.�ش.و، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٥٥٦١، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩١٧١٦١٥١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

جعفر بن باقر بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإ�شكان للتنمية والتعمري �ش.م.م 

يعلن جعفر بن باقر بن علي العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة االإ�شكان للتنمية والتعمري 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٨٤٥٧، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
حمافظة م�شقط

�ش.ب: ١٨٤٤ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٥٥١٨١٩٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

-244-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

عبيد بن مبارك بن عبيد الدهماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ه�شاب العقر للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عبيد بن مبارك بن عبيد الدهماين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة ه�شاب العقر للتجارة 
 ،٣٣١٣٩٠٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنيــة،   - واملقـــاوالت 
وللم�شفي وحـده حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٣ ر.ب: ٣٢٤

هاتف رقم: ٩٩٦٢٧٥٦٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن �شامل بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو فهد احلارثي للتجارة �ش.م.م

اأبو فهد احلارثي  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة  يعلن حممد بن �شامل بن عبداللـه احلارثي 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ٦٠٨٠٦٦٩، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م، وللم�شفي وحـده حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٥٢٧ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٧٤٤٣٤٣٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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خالد بن �شعيد بن �شالح احلمداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور البقاع للتجارة - ت�شامنية

البقـــاع للتجـــارة -  نــور  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة  يعلن خالد بن �شعيد بن �شالح احلمداين 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٣٠١٢٠٦، وللم�شفي وحـده 
فـــي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعــــة  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  حـق متثيــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٠١٨٦٤٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شهيل بن م�شتهيل بن �شامل �شما�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق لال�شتثمار العقاري �ش.م.م

لال�شتثمــار  اآفــاق  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شما�ش  �شامل  بن  م�شتهيل  بن  �شهيل  يعلن 
العقاري �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٠٨٣٨، وفقا التفاق 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  وللم�شفي وحـده حـق متثيــل  املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٦م،  ال�شركاء 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩٧٧٨٨٢٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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�شامل بن ذيبان بن �شيف االأ�شخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شخري واملقبايل العاملية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة االأ�شخري واملقبايل  يعلن �شامل بن ذيبان بن �شيف االأ�شخري 
العاملية �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٢٥٢٥٤، وللم�شفي 
وحـده حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: ٥٠٤ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٣٣٤٤٩٩٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شامل بن خلفان بن حميد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل وحميد اأبناء خلفان العلوي للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شامل بن خلفان بن حميد العلوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة �شامل وحميد اأبناء خلفان 
العلوي للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ٨٠٠٢٧٣٨، 
وللم�شفي وحـده حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٥٤٣٥٥٤٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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حممد بن علي بن حممد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنارة للخدمات املالحية �ش.�ش.و

يعلن حممد بن علي بن حممد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املنارة للخدمات املالحية 
�ش.�ش.و، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٧٥٦٦، وللم�شفي وحـده 
فـــي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعــــة  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  حـق متثيــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ٣٤٣ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩١٧٦٢٢٣٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شامل بن مبارك الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل مبارك الكعبي للتجارة �ش.�ش.و

يعلن �شامل بن مبارك الكعبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل مبارك الكعبي للتجارة �ش.�ش.و، 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ٨٠٢٣٣٢٨، وللم�شفي وحـده حـق متثيــل 
ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٤٨ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٢١٠٤٧٧٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

-248-



اجلريدة الر�سمية العدد )1471(

علي اأحمد رو�شن دور حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع مرمي بنت علي بن اأحمد البلو�شي �ش.م.م

يعلن علي اأحمد رو�شن دور حممد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع مرمي بنت علي بن 
 ،١٦٠٣٨٤١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  البلو�شي  اأحمد 
وللم�شفي وحـده حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٢٨٣ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٦٦١٨١٠٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شعيد بن حمد بن �شعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع واحة الربيع الرائدة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع واحة الربيع  يعلن �شعيد بن حمد بن �شعيد العامري 
الرائدة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٣٣٧١، وفقا التفاق 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  وللم�شفي وحـده حـق متثيــل  املوؤرخ ٢٠١٩/١/٢٤م،  ال�شركاء 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩١٧٨٨٥٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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عامر بن �شعيد بن عامر ال�شبعوين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املوالح ملقاوالت البناء - تو�شية

 - البناء  ملقاوالت  املوالح  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شبعوين  عامر  بن  �شعيد  بن  عامر  يعلن 
بالرقـــم ١٢٢٩٨٢٧، وللم�شفي وحـده  الـتجــاري  ال�شجـــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية، 
فـــي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعــــة  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  حـق متثيــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٦٩ ر.ب: ١٢٣

هاتف رقم: ٩٩٣٧٦٠٨٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

مو�شى �شياهو جالل �شياهو البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلبال الذهبية للتجارة �ش.م.م

الذهبية  اجلبال  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  �شياهو  جالل  �شياهو  مو�شى  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٦٨١٦٦، وللم�شفي 
وحـده حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٤٨ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٧٨٣٨٥١٠٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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عمر بن �شعيد بن اأحمد احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شون املانعة للتجارة واملقاوالت - تو�شية 
يعلن عمر بن �شعيد بن اأحمد احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احل�شون املانعة للتجارة 
 ،١١٢١٨٤٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية،   - واملقاوالت 
وللم�شفي وحـده حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٣٣٥٦٠٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

نا�شر بن �شعيد بن اأحمد احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة االأفق الف�شيح للتجارة واملقاوالت - تو�شية 

يعلن نا�شر بن �شعيد بن اأحمد احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االأفق الف�شيح للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٥٥٢٧، وللم�شفي 
وحـده حـق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٣٣٥٦٠٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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حمد بن علي بن �سليمان العزاين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار التطوير املا�سية للتجارة �ش.م.م
يعلـن حمــد بن علــي بن �سليمـــان العزاين ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة دار التطويــــر املا�سيـــــة 
للتجــارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٣٥٧٩، عـــن انتهــــاء 

امل�سفــياأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

املعت�سم بن عبداللـه بن �سامل اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنب�سي املتكاملة - ت�سامنية

يعلـن املعت�سم بن عبداللـه بن �سامل اخلنب�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة اخلنب�ســـي املتكاملــــة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٤٢٨٦، عـــن انتهاء اأعــمـــال 

امل�سفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة دما�ش العاملية لال�ستثمار وجتارة املنتجات النفطية �ش.م.م

يعلـن علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة دما�ش العاملية لال�ستثمار 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  النفطية  املنتجات  وجتارة 

امل�سفــي١٢٠٥٩٦٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

�سمية بنت �سمبيه بن اإبراهيم البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريال احلديثة للتجارة - ت�سامنية
تعلـن �سمية بنت �سمبيه بن اإبراهيم البلو�سية ب�سفـتـــــها امل�سفــية ل�سركــــة الريال احلديثة 
عـــن   ،١٠٢٧٩٢٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

امل�سفــيةانتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأجواخ للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة األأجواخ للتجارة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٤٩٦٦٦٢،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

امل�سفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

فائز بن �سالح بن �سلطان اجلعفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو غ�سان اجلعفري للتجارة - تو�سية

يعلـن فائز بن �سالح بن �سلطان اجلعفري ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة اأبو غ�سان اجلعفري 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٦٥٣٦، عـــن انتهاء 

امل�سفــياأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واأل�ست�سارات األقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زلفى اخلري للتجارة �ش.�ش.و

يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واأل�ست�سارات األقت�سادية ب�سفـته امل�سفــي 
ل�سركــة زلفـــى اخليـــر للتجــارة �ش.�ش.و، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

امل�سفــي١٣٦٢٩٩٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

�سامل بن علي بن �سيف ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نبهان ال�سكيلي للم�ساريع اجلديدة - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن علي بن �سيف ال�سكيلي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركة اأبو نبهان ال�سكيلي للم�ساريع 
عـــن   ،١٢٩٠٨٨٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - اجلديدة 

امل�سفــيانتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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املكتب األإقليمي - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلديدي احلديثة �ش.م.م

يعلـن املكتب األإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة م�ساريع احلديدي 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٢٣٤٨، عـــن انتهاء  احلديثة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

امل�سفــياأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

زاهر بن مهنا بن �سليمان احلرملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات ال�سعالية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن زاهر بن مهنا بن �سليمان احلرملي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركة خريات ال�سعالية للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٥١٢٤١٦٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�سفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

�سعود بن م�سعود بن را�سد التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي زكيت للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سعود بن م�سعود بن را�سد التوبي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة روابي زكيت للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٥٠٩٠١٢١، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�سفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاء زكيت للتجارة واملقاوألت �ش.م.م

امل�سفــي ل�سركــــة �سفاء زكيت للتجارة  التوبي ب�سفـتـــــه  يعلـن �سعود بن م�سعود بن را�سد 
واملقاوألت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٠١٥٣، عـــن انتهاء 

امل�سفــياأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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خالد بن �سعد بن �سامل الهزيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ظفار ال�ساملة �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سعد بن �سامل الهزيلي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة دانة ظفار ال�ساملة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١٣٦٨٠٧،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

امل�سفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
فهد حامد كاين العزاوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكار الغد �ش.م.م

الغد �ش.م.م، وامل�سجلـة  ابتكار  امل�سفــي ل�سركــــة  العزاوي ب�سفـتـــــه  يعلـن فهد حامد كاين 
لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٨٠١٤٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

امل�سفــيالقانونـي لل�سركة.

�سيف بن علي بن حممد ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سيف بن علي بن حممد ال�ساحلي وولده للتجارة - تو�سية

بن  علي  بن  �سيف  ل�سركــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــــه  ال�ساحلي  حممد  بن  علي  بن  �سيف  يعلـن 
حممد ال�ساحلي وولده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقـــم 

امل�سفــي٣٣٠٠٤٦٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

نا�سر بن اأحمد بن نا�سر العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األعتبار العاملية �ش.م.م

يعلـن نا�سر بن اأحمد بن نا�سر العلوي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة األعتبار العاملية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٤٧٨٨٩،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

امل�سفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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�سعيد بن اأحمد بن اجهام �سفرار 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفرار للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية 

يعلـن �سعيد بن اأحمد بن اجهام �سفرار ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــة �سفرار للتجارة واملقاوألت - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٧٧٩٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�سفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

فاطمة بنت مزار بن �سالح الهوتية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حور للعطور - ت�سامنية

تعلـن فاطمة بنت مزار بن �سالح الهوتية ب�سفـتها امل�سفــية ل�سركة حور للعطور - ت�سامنية، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٩٨٥٧٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفيــــة 

امل�سفــيةوزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

�سلطان بن عبداللـه بن حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيان اجلهاور للتجارة الرائدة �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن عبداللـه بن حممد الزدجايل ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة �سيان اجلهاور 
للتجارة الرائدة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٩٩٣٤، عـــن 

امل�سفــيانتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

دروي�ش بن علي بن العبد ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة دروي�ش بن علي بن العبد ال�سحي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن دروي�ش بن علي بن العبد ال�سحي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة دروي�ش بن علي بن العبد 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  ال�سحي 

امل�سفــي٣١٨٦٢٩٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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عبدالرحمن بن �شامل بن عبود اخل�شر اجلعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو �شامل الدولية - تو�شية
يعلـن عبد�لرحمن بن �سامل بن عبود �خل�سر �جلعدي ب�سفـتـــــه �مل�سفــي ل�سركــــة �أبو �سامل 

�لدولية - تو�سية، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٩٠٦٩، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�شفــي

وليد بن �شليمان بن �شعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول �شنك الذهبية - ت�شامنية
يعلـن وليد بن �سليمان بن �سعيد �لبادي ب�سفـتـــــه �مل�سفــي ل�سركــــة �سهول �سنك �لذهبية - 

ت�سامنية، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٧٨٢٨٩، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�شفــي

حممود بن �شعيد اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل وادي غول للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حممود بن �سعيد �خلاطري ب�سفـتـــــه �مل�سفــي ل�سركــــة تالل و�دي غول للتجارة - 

ت�سامنية، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٨٤٥٣، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�شفــي

مكتب جمان لال�شت�شارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغزال العاملية للتجارة واال�شتثمار �ش.م.م
يعلــن مكتب جمان لال�ست�سار�ت ب�سفـته �مل�سفــي ل�سركة �لغــز�ل �لعاملــية للتجارة و�ال�ستثمار 

�ش.م.م، و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجل �لـتجــاري بالرقم ١٧٩٧٤٦٨، عن �نتهاء �أعــمال �لت�سفية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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حممد بن علي بن �سلطان الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي �سيح العر�سان للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن علي بن �شلطان الغيالين ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة فيافـي �شيح العر�شان 
عـــن   ،١٢٣٦٩٧٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سيف بن حميد بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سيف بن حميد بن حممد احلارثي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن �شيف بن حميد بن حممد املعمري ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــــة �شيف بن حميد بن حممد 
الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملقاوالت  للتجارة  واأوالده  احلارثي 

بالرقم ٦٠٢٦٩٠٧، عن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب مايزة احل�سرمي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الفاروق �ش.م.م

يعلـن مكتب مايزة احل�شرمي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركـة 
اأبو الفاروق �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٥٥٣٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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