ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1407

ال�سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد � 5صف ـ ـ ــر 1443هـ

املوافـق � 12سبتمبـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة العــدل وال�شـ�ؤون القانونيـة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/76صــادر فـي  2021/9/7ب�إ�صدار الئحـ ــة تنظي ـ ــم
�أعمـال اخلبـرة �أمـام املحاكـم.
وزارة املاليـــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/113صــادر فـي  2021/8/26بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي
للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2020م.
وزارة االقت�صـاد
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/123صــادر فـي  2021/9/9ب�إجراء تعديل فـي الهيكل
التنظيمي لوزارة االقت�صاد.
وزارة الرتبية والتعليم
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/190صـادر فـي  2021/9/8بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
تنظيم و�سائل النقل املدر�سية.
وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/118صــادر فـي  2021/6/14بوقـف ا�ستقبـال طلبـات
املوافقـة للح�صول على تراخي�ص �أن�شطة ت�صنيع
م�سحوق وزيت ال�سمك.
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وزارة العــدل وال�شـــ�ؤون القانونيـــة
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2021/8/2باملوافق ــة على تعديــل عقد ت�أ�سيــ�س �شركـة
مدنيـة للمحامـاة.
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2021/8/3باملوافقة على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة.
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2021/8/4باملوافقة على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة.
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2021/8/5باملوافقة على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة.
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2021/8/6باملوافقة على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة.
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2021/8/7باملوافقة على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة.
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2021/8/8باملوافقة على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�ش�أن طلبات براءات االخرتاع املمنوحة.
�إعالن ب�شـ ـ�أن جتديد مدة حماية النمـ ــاذج ال�صناعيـ ــة.
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إع ــالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الهجرة احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو مزيود ال�شحي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأوربية للحلول الطبية واال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سور الأبي�ض للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء حبل احلديد للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغروب الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبدالعزيز الغافري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية238 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو رمي اجلعفري للتجارة واملقاوالت  -تو�صية238 .
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمتار للم�شاريع �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربهان للم�أكوالت العربية والعاملية �ش.م.م239 .
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليمامة للمنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م.
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القم�شوعي و�شريكه املتحدة �ش.م.م.
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للتنمية والأعمال �ش.م.م.
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللوج�ستية للرتويج والت�سويق �ش.م.م.
242
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة �أهل الفريج للتجارة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمالقة ال�شرق الأو�سط للتجارة  -ت�ضامنية242 .
243
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظفار الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد احلمر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م243 .
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليجية للم�شاريع الإمنائية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سارات اجلنوب املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية244 .
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بدر و�أمين احلديثة �ش.م.م.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سور الربع اخلايل العاملية �ش.م.م.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفاء العاملية �ش.م.م.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س للم�شاريع املثالية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البنف�سجي الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية247 .
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالد عمان �ش.م.م.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق مدينة الورود �ش.م.م.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار عمان �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائرة اخل�ضراء خلدمات البيئة �ش.م.م249 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطل�س الدولية للرخام واملحاجر �ش.م.م249 .

رقم
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح بن هالل اخلليلي ورا�شد بن قا�سم
احلمادي  -ت�ضامنية.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الر�ضاء للتجارة  -تو�صية.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغامرات لل�سياحة �ش.م.م.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوالد رجب للتجارة  -ت�ضامنية.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شهالء للتجارة واخلدمات  -تو�صية.
252
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرتفع للتجارة  -ت�ضامنية.
252
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور القلوب �ش.م.م.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار مق�شن اجلديدة  -ت�ضامنية.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة النخيل الوطنية �ش.م.م.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وفرة للتجارة �ش.م.م.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ملار الهند�سية �ش.م.م.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للتجهيزات املتحدة �ش.م.م.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جلفار املميزة �ش.م.م.
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان اخلوير الوطنية للمقاوالت �ش.م.م256 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع في�صل العلوي للتجارة واخلدمات �ش.م.م257 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن خلفان العي�سري وولده للتجارة  -تو�صية257 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صيل للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية258 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للألبان �ش.م.م.
258
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هامات م�سقط الع�صرية �ش.م.م.
259
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الداخلية للخدمات ال�شاملة �ش.م.م.
259
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جرنا�س الطيب للتجارة  -تو�صية.
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدف خلدمات الطاقة �ش.م.م.
260

رقم
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261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الذهبية العاملية �ش.م.م.
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر النور املتحدة �ش.م.م.
262
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع الباطنة املميزة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي
262
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
263
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القد�س للعطور �ش.م.م.
263
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل لل�صيد البحري �ش�.ش.و.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل الرثيا �ش.م.م.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روح الوالية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
265
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الطريف اجلديدة �ش.م.م.
265
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع مق�شن للتجارة  -ت�ضامنية.
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقو�ش اجلديد للتجارة  -تو�صية.
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رنيم ال�سيب للم�شاريع  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتبة اخل�ضراء للم�شاريع الزراعية �ش.م.م267 .
267
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة ظفار العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحذور احلديثة للم�شاريع والإن�شاءات �ش.م.م268 .
268
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معجزات احلا�سب الآيل �ش.م.م.
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاحن الرا�شدية �ش.م.م.
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق مدينة الورود �ش.م.م.
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكيان احلديثة �ش.م.م.
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للزراعة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل بركاء الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية271 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار قري املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية271 .

رقم
ال�صفحة
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�ش�أ الدولية �ش.م.م.
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منر الطاقة املتحدة �ش.م.م.
273
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع يرثب العربية �ش.م.م.
273
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة اخليالية احلديثة �ش.م.م.
274
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد املحرتف للأعمال  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عهد اخلليج احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية274 .
275
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م.
275
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع الذهبية العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمدي املتحدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م276 .
276
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمدي الوطنية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرية مريان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م277 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجد اخلالد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م277 .
278
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�آلف اخلريي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد الزدجايل احلديثة للمقاوالت �ش.م.م278 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج ال�ضابطي للتجارة احلديثة �ش.م.م279 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي النبع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية279 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبال �سداب احلديثة  -تو�صية280 .
280
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع الهند�سي �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن �سعيد بن م�سلم و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية281 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثمريت للإن�شاء والتعمري  -ت�ضامنية281 .
281
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكوين املعمارية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمر لقطع الغيار الأ�صلية  -ت�ضامنية281 .
282
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الأبرار للتجارة  -ت�ضامنية.
282
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربان الدولية �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شتل الذوق الرفيع  -تو�صية.
282
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزيون �صحم للتجارة  -تو�صية.
282
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شرك ــة النوت ــة مل�ستح�ض ــرات التجمي ــل (�شركة
منطقة حرة) �ش.م.م.
283
�إعالن ع ــن انته ــاء �أعم ــال الت�صفـيــة ل�شركة الرق ــاقة الزرقـ ــاء للتج ــارة (�شرك ــة
منطقة حرة) �ش.م.م.
283
إ�عــالن عــن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بنيـ ـ ــا�س للت ـجـ ــارة العامـ ـ ــة (�شركـ ــة
منطقة حرة) �ش.م.م.
283
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة البيل�سان املميزة للتجارة �ش.م.م283 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سال للبرتوكيماويات �ش.م.م.
284
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سال �ش.م.م.
284
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد م�سقط املتميزة �ش.م.م.
284
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالل ون�صر �أبناء �سليمان نا�صر الوهيبي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
284
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحر الأحمر للأعمال �ش.م.م.
285
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الكوثر الطبي التخ�ص�صي �ش.م.م285 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للحلول االقت�صادية �ش.م.م.
285
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكتيني الوطنية �ش.م.م.
285
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سامل بن حممد اجلهوري
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
286
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيل للأناقة  -ت�ضامنية.
286
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلفيلي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
286
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حافظ وحمفوظ اجلفيلي للتجارة �ش.م.م286 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوحة ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية.
287
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار الظفرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية287 .
287
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار ال�شرق العاملية �ش.م.م.

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قــرار وزاري
رقــم 2021/76
ب�إ�صدار الئحـة تنظيـم �أعمـال اخلبـرة �أمـام املحاكـم
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/90
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/88بدمج وزارة العدل ووزارة ال�ش�ؤون القانونية فـي وزارة
واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2002/77
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة،
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل بالئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
على املخاطبني ب�أحكام الالئحة املرفقة ،توفـيق �أو�ضاعهم خالل مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما
من تاريخ العمل بهذا القرار.
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى القــرار ال ــوزاري رق ــم  2002/77امل�شـار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 29 :من حمـــرم 1443هـ
املوافـــــق 7 :من �سبتمرب 2021م

د .عبداللـه بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي
وزيــر العــدل وال�ش ـ�ؤون القانوني ــة
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الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم
الف�صــل الأول
تعريـفات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - 1الــوزارة:
وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية.
 - 2الوزيــر:
وزير العدل وال�ش�ؤون القانونية.
 - 3الدائــرة:
دائرة �ش�ؤون اخلرباء فـي الوزارة .
 - 4الدائرة املخت�صة:
دائرة ال�ش�ؤون الق�ضائية فـي الوزارة.
 - 5اللجنــة:
جلنة �ش�ؤون اخلرباء فـي الوزارة ،واملن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة.
 - 6ال�سجــل:
�سجل قيد اخلرباء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )7من هذه الالئحة.
 - 7اخلبــرة:
عمل فني �أو علمي ميار�سه �أ�شخا�ص بناء على تكليف املحاكم واجلهات ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي ،وجهات التحقيق لتقدمي تقرير فني �أو علمي ،بح�سب الأحوال.
 - 8اخلبيــر:
كـ ــل �شخ ــ�ص طبيعــي �أو اعتباري من ذوي االخت�صا�ص �أو اخلربة فـي جمال معني
�أو �أكرث ،يعهد �إليه بعمل من �أعمال اخلربة ويكون مقيدا فـي ال�سجل ،وي�شمل ذلك
خبري الدائرة ،وخبري اجلدول ،وبيوت اخلربة.
-12-
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 - 9خبري الدائرة:
اخلبري الذي يعمل فـي الدائرة ،ويكون مقيدا فـي ال�سجل.
 - 10خبري اجلدول:
اخلب ــري الف ــرد مــن �أ�صحاب املهن واحلرف والتخ�ص�صات املختلفة ،ويكون مقيدا
فـي ال�سجل.
 - 11بيوت اخلربة:
وحدات اجلهاز الإداري للدولة ،واجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العامة واخلا�صة،
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية وغريها من الأ�شخا�ص اخلا�صة �أو اجلمعيات ،وتكون مقيدة
فـي ال�سجل.
 - 12الأتعــاب:
املقابل الذي يتم حتديده للخبري فـي احلكم التمهيدي .
 - 13امل�صروفــات:
كل ما �أنفقه اخلبري من �أجل �أداء املهمة املوكلة له فـي احلكم.
املــادة ( ) 2
ي�صدر الوزير مدونة قواعد �سلوك اخلرباء ،وتت�ضمن املبادئ وال�ضوابط للقيم الأخالقية
وال�صفات ال�شخ�صية والإجراءات ال�سلوكية الواجب التحلي مبقت�ضياتها عند ممار�سة
�أعمال اخلربة ،وفـي �أثناء �أداء اخلبري لواجباته.
املــادة ( ) 3
�إذا متت اال�ستعانة ب�أي من خرباء الدائرة �أو بيوت اخلربة من وحدات اجلهاز الإداري
للدول ــة فـ ــت�ؤول �أتع ــاب اخلب ــرة املقدمــة �إىل اخلزانة العامة للدولة ،على �أن يخ�ص�ص جزء
من تلك الأتعاب كمقابل للخبري �أو اخلرباء الذين قاموا باملهمة ،وذلك بقرار من الوزير
بناء على تو�صية اللجنة ،وبعد التن�سيق مع وزارة املالية.
الف�صــل الثانــي
جلنــة �شــ�ؤون اخلبــراء
املــادة ( ) 4
ت�شكل فـي الوزارة جلنة ل�ش�ؤون اخلرباء على النحو الآتي:
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رئي�سا
 - 1وكيل الوزارة
نائبا للرئي�س
 - 2املدير العام لل�ش�ؤون العدلية
ع�ضوا
 - 3رئي�س الإدارة العامة للمحاكم
 - 4م�ست�شار فـي حمكمة الق�ضاء الإداري ع�ضوا
ع�ضوا ومقررا
 - 5مدير الدائرة
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة قرار من الوزير ،وت�صرف مكاف�أة لرئي�س و�أع�ضاء اللجنة
ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التن�سيق مع وزارة املالية.
املــادة ( ) 5
تخت�ص اللجنة بالنظر فـي امل�سائل املتعلقة باخلرباء ،ولها ب�صفة خا�صة الآتي:
 - 1حتديد حاجة املحاكم وجه ــات التحقي ــق واجله ــات ذات االخت ــ�صا�ص الق�ضائ ــي
من جماالت اخلربة و�أعداد اخلرباء ،بالتن�سيق مع تلك اجلهات.
 - 2البت فـي الطلبات املقدمة للقيد فـي ال�سجالت.
 - 3املوافقة على انتقال اخلرباء بني ال�سجالت.
� - 4شطب اخلبري الذي يفقد �شرطا من �شروط القيد فـي ال�سجل.
 - 5رفع ا�سم اخلبري من ال�سجل املقيد فـيه بناء على طلبه.
 - 6بح ــث ودرا�سة ما يحال �إليها من �شكاوى تقدم �ضد اخلرباء ،واتخاذ الإجراءات
فـي �ش�أنها.
 - 7اقرتاح �سبل تطوير العمل املتعلق ب�أعمال اخلربة.
 - 8بحث ودرا�سة املقرتحات التي تقدم من اخلرباء وما يعرت�ضهم من �صعوبات عند
�أدائهم ملهامهم.
املــادة ( ) 6
ت�صدر اللجنة قراراتها خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ عر�ض الطلبات عليها ،وذلك
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو من يحل حمله،
وفـي حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
ويجوز لكل ذي م�صلحة التظلم من القرارات ال�صادرة بحقه ،وفقا لأحكام هذه الالئحة
�أمام الوزير خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار ،ويجب البت فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا للتظلم.
-14-
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الف�صــل الثالــث
قيـــد اخلبـــراء
املــادة ( ) 7
ين�ش�أ فـي الدائرة �سجل لقيد اخلرباء مت�ضمنا �أ�سماءهم وجمال خربتهم ومكان ممار�ستهم
للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد ،ويق�سم على النحو الآتي:
� - 1سجل بيوت اخلربة.
� - 2سجل خرباء الدائرة.
� - 3سجل خرباء اجلدول.
� - 4سج ــل لغي ــر امل�شتغ ــلني ،تقــيد فـي ــه �أ�سمــاء اخلرباء الذين يرغبون فـي التوقف
عن �أعمال اخلربة.
املــادة ( ) 8
ال يجوز ممار�سة �أعمال اخلربة� ،إال بعد القيد فـي ال�سجل ،وي�شرتط فـيمن يطلب قيده
فـي ال�سجل الآتي:
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية.
� - 2أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
� - 3أن يكون من غري موظفـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة بالن�سبة خلرباء اجلدول ،ومن غري املحامني.
� - 4أال تقل �سنه عن ( )30ثالثني �سنة ميالدية.
� - 5أن ي ــكون حمم ــود ال�س ــرية ح�ســن ال�سمعة ،و�أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي
فـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف والأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
� - 6أن يكون حا�صال على �شهادة من �إحدى اجلامعات �أو الكليات �أو املعاهد املعرتف
بها فـي جمال تخ�ص�صه ،ومعادلة من اجلهات املخت�صة بالن�سبة لل�شهادة ال�صادرة
من خارج ال�سلطنة ،و�أن تكون باللغة العربية� ،أو مرتجمة �إذا كانت بلغة �أخرى.
� - 7أال تقل مدة اخلربة عن ( )5خم�س �سنوات بعد احل�صول على ال�شهادة املطلوبة.
� - 8أن يكون م�سجال فـي ال�سجل التجاري ملمار�سة الأعمال ذات ال�صلة مبجال اخلربة
حمل الطلب� ،أو �إح�ضار �شهادة عدم ممانعة من املمثل القانوين للم�ؤ�س�سة امل�سجلة
فـي ال�سجل التجاري �إذا كان طالب القيد �أحد العاملني فـيها ،ويجوز للجنة
اال�ستثناء من هذا ال�شرط �إذا كانت �أعمال اخلربة ال تتطلب ملمار�ستها الت�سجيل
فـي ال�سجل التجاري.
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املــادة ( ) 9
يجوز للجنة اال�ستثناء من ال�شرط املن�صو�ص عليه فـي البند ( )1من املادة ( )8من هذه
الالئحة فـي حالة عدم وجود عماين فـي جمال اخلربة.
كمــا يج ــوز للج ــنة اال�ستث ــناء مــن ال�شــرط املن�ص ــو�ص عليه فـي البند ( )6من املادة ()8
من هذه الالئحة ،بالن�سبة ملجاالت اخلربة التي ال تتطلب هذا ال�شرط.
املــادة ( ) 10
ت�صدر اللجنة قرارا بتحديد جماالت اخلربة ،ويجوز لها  -بالإ�ضافة �إىل ال�شروط العامة
املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي امل ــادة ( )8م ــن ه ــذه الالئح ــة  -حتديــد ال�شــروط الالزم توافرهــا
فـي كل جمال.
املــادة ( ) 11
يكون قيد بيوت اخلربة فـي ال�سجل وفقا لل�شروط والإجراءات الآتية:
� - 1أن يتم تقدمي طلب القيد عن وحدات اجلهاز الإداري للدولة من رئي�س الوحدة،
ومن املمثل القانوين لبيوت اخلربة الأخرى.
� - 2أن يكــون جمــال اخلب ــرة ف ــي اجلهــة الت ــي تطلب القيد عل ــى عالق ــة باخت�صا�صه ــا
�أو ن�شاطها وفقا لنظام �إن�شائها �أو ت�أ�سي�سها ،و�أن تكون مرخ�صا لها العمل فـي ال�سلطنة.
� - 3أن تقــدم اجلهــة طالبة القيد للجنة �أ�سماء ( )3ثالثة من املوظفـني �أو العاملني
فـيها على الأقل فـي جمال اخلربة املراد القيد فـيها ممن تتوفر فـيهم ال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )8من هذه الالئحة لقيدهم كخرباء ،وللجنة ا�ستثناء
وحدات اجلهاز الإداري للدولة من �شرط العدد.
املــادة ( ) 12
يجب على طالب القيد فـي ال�سجل تقدمي طلبه �إىل الدائرة ،وعلى الدائرة فح�ص الطلب
والتحقق من توفر ال�شروط و�إرفاق امل�ستندات املطلوبة ،ومن ثم عر�ض الطلبات املكتملة
على اللجنة.
املــادة ( ) 13
يجوز للخبري �أن يحدد فـي طلب قيده فـي ال�سجل النطاق املكاين لقيامه ب�أعمال اخلربة،
وللجنة قبول الطلب �أو رف�ضه ،على �أن يكون قرارها بالرف�ض م�سببا.
كما يجوز للجنة حتديد النطاق املكاين ملمار�سة �أعمال اخلربة فـي �ضوء الإح�صاءات
املتوفرة لديها واالعتبارات العملية التي تقدرها.
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املــادة ( ) 14
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد ر�سوم قيد اخلرباء وجتديد قيدهم ،ويت�ضمن القرار كيفـية
ا�ستيفاء الر�سم والإجراءات الواجب اتباعها فـي حالة عدم ال�سداد.
املــادة ( ) 15
ي�ؤدي اخلرباء قبل القيد فـي ال�سجل اليمني الآتية �أمام �إحدى الدوائر املدنية فـي حماكم
اال�ستئناف�( :أق�سم باللـه العظيم �أن �أ�ؤدي مهام اخلربة التي �أكلف بها ب�أمانة و�إخال�ص
ونزاهة ،و�أن �أحرتم القوانني ،و�أن �أبدي ر�أيي بكل جترد وا�ستقالل و�أن �أحافظ على �أ�سرار
املهنة).
املــادة ( ) 16
تخطر الدائرة املحاكم وجهات التحقيق واجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي ببيانات
اخلرباء الذين يتم قيدهم فـي ال�سجل ،وعلى املحاكم الت�أكد من �صالحية قيد اخلبري فـي
ال�سجل قبل �إ�سناد �أي مهمة له.
الف�صــل الرابــع
حقـــوق اخلبـــراء
املــادة ( ) 17
يعامل اخلبري باالحرتام الواجب ملهنته كم�ساعد للعدالة ،ويجب على �أطراف الدعوى
�أو ممثليهم واجلهات التي يزاول اخلبري مهمته �أمامها ،تقدمي الت�سهيالت الالزمة له
للقيام بواجبه.
املــادة ( ) 18
ي�ستحق اخلبري الأتعاب وامل�صروفات الالزمة للقيام باملهمة املكلف بها ،ويجوز له فـي �أثناء
قيامه باملهمة �أن يطلب من املحكمة تقا�ضي جزء من امل�صروفات الالزمة للقيام مبهمته.
كما ي�ستح ــق اخلبــري �أتعابــه وامل�صروفات �إذا �أنهت املحكمة ندبه بعد قيامه باملهمة ل�سبب
ال دخل له فـيه.
املــادة ( ) 19
ال يكون اخلبري م�س�ؤوال عما يورده فـي تقاريره من عبارات ي�ستلزمها بيان الر�أي الفني
للمحكمة فـي حدود القانون والآداب العامة.
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املــادة ( ) 20
للخبري �إخطار املحكمة عن كل ما يطر أ� ويحول بينه وبني قيامه مبهمته من قبل الأطراف،
�أو من �أي جهة �أخرى.
كما يجوز للخبري ،مبوجب �أمر من املحكمة التي تنظر الدعوى ،اال�ستعانة بالقوة اجلربية
ملعاينة املن�ش�آت والأماكن والأ�شياء التي يلزم معاينتها �أو دخولها لتنفـيذ املهمة املنتدب
ملبا�شرتها عند امتناع ذوي ال�ش�أن عن متكينه من �أداء مهمته.
الف�صــل اخلامــ�س
واجبــات اخلبــراء
املــادة ( ) 21
يجب على اخلبري �أن يلتزم فـي �سلوكه املهني وال�شخ�صي مبدونة قواعد �سلوك اخلرباء،
ومبادئ ال�شرف واال�ستقامة والنزاهة و�أن يقوم بجميع الواجبات التي تفر�ضها عليه
القوانني ،ويف�صح عن نف�سه للمحكمة م�سبقا �إذا �سبق وتعامل مع �أحد الأطراف �أو كان
لديه �أي عالقة معهم.
املــادة ( ) 22
يجب على اخلبري �إخطار الدائرة عن �أي تعديل يطر�أ عل ــى بيان ــات الق ــيد فـ ــي ال�سجـ ــل،
�أو فـي حال فقده �أيا من �شروط القيد.
املــادة ( ) 23
يجب على اخلبري �أن يعقد اجتماعاته اخلا�صة باملهمة املكلف بها فـي املكان املخ�ص�ص
بالن�سبة لأعمال اخلربة التي تنظمها قوانني خا�صة ،وفـي مكان الئق بالن�سبة لأعمال
اخلربة الأخرى ،وفـي جميع الأحوال ال يج ــوز عق ــد االجت ــماع فـي مق ــار �أح ــد ا ألطــراف
�أو ممثليهم �إال ب�إذن من املحكمة املخت�صة.
املــادة ( ) 24
يجب على اخلبري �أن يويل املحاكم واجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق
االحت ــرام والتوق ــري الواجـ ــبني و�أن يتجن ــب كـل ما من �ش�أنه ت�أخري الف�صل فـي الدعاوى
�أو الإخالل ب�سري العدالة.
كما يجب عليه ح�ضور اجلل�سات متى طلبت منه املحكمة ذلك.
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املــادة ( ) 25
يحظر على اخلبري الإدالء ب�أي معلومات �أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته ،ما مل
يكن قد ق�صد من ذلك منع ارتكاب جرمية.
املــادة ( ) 26
يلتزم اخلبري ب�أن يقوم باملهمة التي كلف بها بكفاءة و�أن يبذل فـي ذلك غاية جهده وعنايته.
ويحظر عليه �أن يعهد باملهام امل�سندة �إليه �أو �أن يفو�ض بها خبريا �أو �شخ�صا �آخر دون �إذن
خا�ص من املحكمة التي انتدبته ،كما يحظر عليه �أن يعهد ب�إعداد التقرير الفني للمهمة
املكلف بها �إىل �أي خبري �أو �شخ�ص �آخر� ،أو �أن ي�شاركه االجتماعات.
املــادة ( ) 27
يج ــب علــى اخلبري �أن يلتزم فـي تقريره بحدود املهمة املكلف بها ،ويحظر عليه الإف�صاح
عن ر�أيه الفني قبل �إيداع تقريره.
املــادة ( ) 28
يجب �أن ي�شتمل التقرير الذي يعده اخلبري على الآتي:
 - 1كافة البيانات واملعلومات التي ي�ستلزمها الر�أي الفني فـي حدود املهمة.
� - 2أن يت�ضمن ر�أيا �شرعيا �أو قانونيا.
 - 3ا�ستخدام امل�صطلحات الفنية وتو�ضيحها بكلمات مفهومة.
 - 4ا�سم اخلبري وتوقيعه ،وبالن�سبة لبيوت اخلربة فبالإ�ضافة �إىل توقيع املفو�ض بالتوقيع
عن اجلهة التي �أ�صدرت التقرير فـيكون موقعا من كل خبري �شارك فـي �إعداده.
املــادة ( ) 29
يجب على اخلبري ح�ضور الربامج التدريبية التي تقرها اللجنة ،ويجوز له بناء على �سبب
تقبله اللجنة االعتذار عن عدم ح�ضور الربامج التدريبية.
املــادة ( ) 30
يحظر على خبري الدائرة الآتي:
� - 1أن يكون حمكما ،ولو بغري �أجر ،فـي �أي نزاع ولو كان هذا النزاع غري مطروح �أمام
الق�ضاء.
� - 2أن يكون حار�سا ق�ضائيا �أو مديرا لتفلي�سة.
� - 3أن يقدم تقارير ا�ست�شارية للغري �إال بعد احل�صول على �إذن خا�ص من اللجنة.
-19-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407

الف�صــل ال�ســاد�س
م�ساءلــة اخلبــراء
املــادة ( ) 31
حتال �إىل اللجنة ال�شكوى املقدمة �ضد اخلبري� ،إذا تعلقت ال�شكوى مبخالفة �أحكام هذه
الالئحة� ،أو ملدونة قواعد ال�سلوك� ،أو ب�أمور م�سلكية.
وفـي جميع الأحوال ال تقبل ال�شكوى بعد م�ضي ( )90ت�سعني يوما من تاريخ وقوع املخالفة.
املــادة ( ) 32
يحيل رئي�س اللجنة �إىل الدائرة املخت�صة ال�شكوى املقدمة �ضد اخلبري لفح�صها ،وعلى
الدائرة املخت�صة عر�ض نتائج هذا الفح�ص على اللجنة للبت فـيها �سواء باحلفظ �أو باتخاذ
�إجراءات امل�ساءلة �أو التحقيق.
ويجوز لرئي�س اللجنة �أن يندب �أحد �أع�ضائها لإجراء التحقيق مع اخلبري ،وتعر�ض نتائج
هذا التحقيق على اللجنة ،وال يجوز لع�ضو اللجنة الذي قام بالتحقيق �أن ي�شرتك فـي نظر
م�ساءلة اخلبري �أمام اللجنة.
املــادة ( ) 33
يجوز للجنة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب الدائرة املخت�صة �أو اخلبري املحال للم�ساءلة،
�أن تكلف باحل�ضور ال�شهود الذين ترى فائدة من �سماع �شهادتهم.
املــادة ( ) 34
يجوز للجنة قبل البت فـي ال�شكوى وقف اخلبري املحال للم�ساءلة عن مزاولة �أعمال
اخلربة ملدة ال تزيد على (� )60ستني يوما.
املــادة ( ) 35
تكون جل�سات اللجنة مل�ساءلة اخلبري �سرية ،وت�صدر قرارها ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضاء اللجنة
احلا�ضرين بعد �سماع دفاع اخلبري املحال للم�ساءلة �أو من يوكله ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ،وي�شرتط لتوقيع جزاء �شطب اال�سم من ال�سجل
�إجماع �آراء �أع�ضاء اللجنة احلا�ضرين ،ويجب �أن يكون قرار اللجنة م�سببا ،ويعترب قرارها
نهائيا.
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املــادة ( ) 36
كـل خبــري يخالف �أحكام هذه الالئحة� ،أو قواعد مدونة ال�سلوك ،و�آداب املهنة وتقاليدها،
�أو يخل بواجبات مهنته  ،يوقع عليه �أحد اجلزاءات الآتية:
 - 1الإنذار.
 - 2اللوم.
 - 3املنع من مزاولة �أعمال اخلربة ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة.
 - 4ال�شطب من ال�سجل.
املــادة ( ) 37
يحظر من مزاولة �أعمال اخلربة ،كل من وقع عليه جزاء املنع من مزاولة �أعمال اخلربة
لأكرث من مرتني خالل ( )5خم�س �سنوات.
كما يحظر من مزاولة �أعمال اخلربة ،كل من وقع عليه جزاء ال�شطب من ال�سجل ،ويجوز
له �أن يتقدم بطلب ترخي�ص جديد بعد م�ضي (� )2سنتني من تاريخ ال�شطب.
املــادة ( ) 38
يجوز للخبري التظلم من قرار اجلزاء ال�صادر من اللجنة �ضده خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار ،وتخت�ص حمكمة اال�ستئناف التي يقع موطن اخلبري فـي
دائرتها بالف�صل فـي التظلم ،ويكون حكمها نهائيا.
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وزارة املاليـــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2021/113
بن�شـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2020م
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/47
و�إلـ ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطاين رق ـ ــم  2020/1بالت�صديـ ـ ــق علـ ــى امليزاني ـ ــة العامـ ـ ــة للـدولـ ـ ـ ــة
لل�سن ـ ـ ــة املالي ـ ـ ــة 2020م,
وبعد العر�ض على جاللــة ال�سلطــان,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
مـــــادة وحيـــدة
ين�شـ ــر فـي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة احل�س ـ ــاب اخلتامـ ــي للدول ـ ـ ــة عـ ــن ال�سن ـ ــة املاليـة 2020م,
طبقــا للجــداول التف�صيليــة املرفقــة.
�صـدر فـي 17 :من حمـــــــرم 1443هـ
املـوافــــق 26 :من �أغ�سط�س 2021م
�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2020م
( مليون ريال عماين )
			
جـدول رقـم ( )1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

ال�سنة املاليـة 2020م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانيــــة
املعتمــــدة

�أوال :الإيرادات:
� -1صافـي الإيرادات النفطية

6098.5

الفعـــــلي

5500.0

3937.5

1900.5

� -2إيرادات الغاز

2200.0

1860.2

2331.5

� -3إيرادات جارية

(جدول 2450.0 )2

2087.1

70.9

� -4إيرادات ر�أ�س مالية (جدول 150.0 )3

132.9

187.3

 -5ا�سرتدادات ر�أ�س مالية (جدول 400.0 )3

485.5

10588.7

�إجمالــــي الإيــــرادات
ثانيا :الإنفاق العام:
امل�صروفات اجلارية:
 -6م�صروفات الدفاع والأمن

3358.5

8503.2

10700

3450.0

2834.8

4486.8

 -7م�صروفات الوزارات املدنية (جدول 4590.0 )4

4580.6

407.2

 -8م�صروفات �إنتاج النفط

360.0

424.4

570.2

 -9م�صروفات �شراء و�إنتاج الغاز

570.0

727.2

683.6

 -10خدمة الدين العام

860.0

891.9

9506.3

جملة امل�صروفات اجلارية

-23-

9830.0

9458.9

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املاليـة 2020م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانيــــة
املعتمــــدة

امل�صروفات اال�ستثمارية:
 -11امل�صروف ـ ـ ـ ـ ــات الإمنائية ( جدول 1200 ) 5

1324.9
83.1

 -12امل�صـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ـ ــات الإمنائيـ ـ ـ ـ ـ ــة
لل�شركـ ـ ــات احلكوميـ ـ ـ ــة

9.4

 -13امل�صـ ــروفـ ـ ــات الر�أ�س ماليـ ـ ــة
0
للوزارات املدنية ( جدول ) 3/4

885.5
454.1

 -14م�صروفات �إنتاج النفط
 -15م�صروفات �إنتاج الغاز
2757.0

78.1

0.0

600.0
190.1
36.9
39.9
2.9

947.9
13211.2

امل�ساهمات ونفقات �أخرى:
 -16م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات حملية

1071.8

100.0

45.1
7.9

800
500

جملة امل�صروفات اال�ستثمارية

الفعـــــلي

905.9
430.8
2461.5

2600

15

72.8

 - 17دعم قطاع الكهرباء
 - 18الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية

500.0
185.0

725.3
151.2

 - 19دع ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـقـ ــرو�ض
التنمويــة والإ�سكانيــة

30.0

31.1

 - 20دعم املنتجات النفطية

40.0

23.1

و�إقليمية ودولية

 - 21دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية
جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى

770.0

1005.3

�إجمايل الإنفاق العام

13200

12925.7
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1.8

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (				)1
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

( مليون ريال عماين )
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانيــــة
املعتمــــدة

( )2.622.5ثالثا:العجز ( �أوال  -ثانيا )

1681.0

200.0
400.0

 -24متويل من االحتياطيات

341.5

� - 25صافـ ــي حركـ ـ ــة احل�سابـ ـ ــات
احلكومي ــة

2622.5

1665.6
()442.9
1500

� -23صافـي االقرتا�ض املحلي:
 القرو�ض امل�ستلمة -القرو�ض امل�سددة

400.0
()200.0

()4.422.5

()2.500.0

رابعا :و�سائل التمويل:
� -22صافـي االقرتا�ض اخلارجي:
 القرو�ض امل�ستلمة1970
 القرو�ض امل�سددة()470

1808.3
()127.3

الفعـــــلي

جملــة و�سائــل التمويــل

-25-

1130
()630

1222.7

1369.1
()630.0
500

739.1

500

500.0

0.0

1.960.7

2500.0

4422.5

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكومـية والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2020م
(بالريال العماين)

					
جـدول رقـم ()2

ال�سنة املاليـة 2020م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

9 311 285

ديوان البالط ال�سلطاين

10 756

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 000

6 440 000

الفعـــــلي
9 374 732
71

14 879

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 000

17 164

818 109

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

1 003 000

709 128

696 142 729

وزارة املالية

679 052 000

628 492 807

7 175 244

وزارة اخلارجية

8 280 000

4 937 375

176 388

وزارة الداخلية

209 000

268 728

503 651

وزارة الإعالم

558 000

342 877

19 193 873

وزارة التجارة وال�صناعة

19 145 000

26 574 575

37 914 243

وزارة النفط والغاز

13 000 000

114 358 188

6 750 042

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

7 962 000

8 231 746

2 642 189

وزارة العدل

2 512 000

2 718 769

44 746 952

وزارة ال�صحة

52 415 000

25 039 288
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (		)2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2020م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

5 931 553

وزارة الرتبية والتعليم

2 208 000

2 344 245

1 161 274

وزارة التنمية االجتماعية

1 260 000

864 484

672 503

وزارة الرتاث والثقافة

48 000

1 784 035

17 646 660

وزارة النقل

19 500 000

18 856 350

66 407 344

وزارة الإ�سكـ ـ ــان

76 007 000

61 020 300

21 659 095

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

26 520 000

15 412 416

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

2 000

4 537

14 945 160

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

20 623 000

13 546 072

9 448

حمافظة م�سقط

7 000

11 355

1 200 848

جمل�س املناق�صات

1 153 000

567 676

جمل�س ال�شورى

6 000

21 529

4 592

وزارة اخلدمة املدنية

7 000

37 294

1 933 767

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي

5 340 000

679 899

30 648

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

30 000

188 569

163 909 912

موازنات الفائ�ض والدعم

185 476 000

169 793 990

511 971

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

554 000

405 001

31 988

معهد الإدارة العامة

51 000

4 120

0

0
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (		)2

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2020م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

3 262 964

وزارة التعليم العايل

2 119 000

2 028 500

233 028

املجل�س الأعلى للتخطيط

36 000

460 184

342 839

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

400 000

461 710

8 565

جمل�س الدولة

2 000

3 522

25 591
4 316 231

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
االدعاء العام

20 000
7 330 000

10 389
24 543 123

181 553

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

197 000

112 973

0

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

19 888

12 168 173

وزارة ال�سياحة

13 284 000

5 881 360

858
810 995

جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

2 000
680 000

14 531
731

244 232 343

وزارة القوى العاملة

283 000 000

167 432 560

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

30 000

5 078

2 547 107

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

3 440 000

2 219 750

337 559

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

419 000

236 501

20 528

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

460 000

111 765

399 526

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

408 000
0

62 499
17 238 737

0
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (		)2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
750

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة
2 000

1 637

10 240 000

8 547 873
247 480
50 340 421
190 033
76 307

الفعـــــلي

9 234
86 757 832
178 867
114 742

املركز الوطني للت�شغيل
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)
م�شروع جامعة عمان (امل�صروفات الت�أ�سي�سية)
الهيئة العامة للطريان املدين
حمكمة الق�ضاء الإداري
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

98 372 000
214 000
95 000

19 069 931

الهيئة العامة للتعدين

29 500 000

13 181 101

221 052

املتحف الوطني

252 000

81 372

365 384
798
481 424 462
3 974

وزارة الدفاع
وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )
�شرطة عمان ال�سلطانية
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
وزارة املاليــــة:
 -متويل القطاع ال�صناعي

600 000
527 677 000
-

347 859
481
390 701 383
724 655

263 850 625

 -متويل م�ؤ�س�سات �أخرى

6 333 429

 اقرتا�ض م�شاريع برنامج تنفيذبلدية م�سقط
وزارة �ش�ؤون الفنون
احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )

9 054 209

73 756 899
2331 479 122

0

253 325

241 151 263 210 000 000

الإجمالــــــــــــي
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0

0

1 775
53 739 929 81 847 000
81 961
0
ـــ
50 000 000
2087 119 976 2450 000 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2020م (ح�سـب التخ�صـ�صات الوظيفـية )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

10 756
14 879
818 109
696 142 729
7 175 243
1 200 843
0
30 648
2 668
25 591
337 559
0
705 750 996
365 385
365 385

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

 - 1قطاع اخلدمات العامة:
ديوان البالط ال�سلطاين
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
وزارة املالية
وزارة اخلارجية
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
جمل�س املناق�صات
جمل�س ال�شورى
وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى)
جمل�س الدولة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

356 507
0
71
1 000
17 164
5 000
709 128 1 003 000
628 492 807 679 052 000
4 937 375 8 280 000
4 537
2 000
567 676 1 153 000
21 529
6 000
188 569
30 000
3 522
2 000
10 389
20 000
19 888
0
236 501
419 000
5 078
30 000

جملـة قطـاع اخلدمــات العامــة

635 570 741 690 003 000

 - 2قطاع الدفاع:
وزارة الدفـ ـ ــاع
جملـة قطــاع الدفــاع

-30-

600 000

347 860

600 000

347 860

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
176 388

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 3قطاع الأمن والنظام العام:
وزارة الداخلية
وزارة العدل

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
209 000

268 729

2 512 000

2 717 011

9 449

حمافظة م�سقط

7 000

11 355

4 316 231

178 867
798
481 424 462

االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)
حمكمة الق�ضاء الإداري
وزارة املالية ( احل�ساب اخلا�ص )
�شرطة عمان ال�سلطانية

7 330 000

24 543 123

190 033
214 000
481
390 701 382 527 677 000

497 801 762

جملة قطاع الأمن والنظام العام

426 979 987 548 189 000

2 641 358

9 054 209

831
18 676

8 547 873 10 240 000

 - 4قطاع التعليم:
وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )

-

1 758

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 15 000

8 251

5 929 389

وزارة الرتبية والتعليم

2 208 000

2 341 301

1 933 767
31 988
3 262 965
36 989

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليم العايل
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

5 340 000
51 000
2 119 000

679 899
4 120
2 028 500
203 968

858

جمل�س البحث العلمي

2 000

14 531
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
			
تابـع جـدول رقـم ()1/2

		

(بالريال العماين)

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
731
680 000
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
62 499
408 000
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
وزارة القوى العاملة ( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 723 772 3 000 000
247 480
م�شروع جامعة عمان (امل�صروفات الت�أ�سي�سية)
2 972 752
ديوان البالط ال�سلطاين
9 289 562 13 823 000
جملة قطاع التعليم
 - 5قطاع ال�صحة:
وزارة ال�صحة
25 031 037 52 400 000
25 031 037 52 400 000
جملة قطاع ال�صحة
 - 6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية:
864 484 1 260 000
وزارة التنمية االجتماعية
37 294
7 000
وزارة اخلدمة املدنية
166 708 788 280 000 000
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
1 637
2 000
املركز الوطني للت�شغيل
3
م�شاريع برنامج تنفيذ

244 379 490

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 167 612 206 281 269 000

810 995
399 526
1 019 470
9 234

13 454 688
44 728 276
44 728 276
1 161 274
4 592
243 212 874
750

9 311 284
66 407 344
21 659 095

 -7قطاع الإ�سكان:
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار )
وزارة الإ�سك ـ ــان
وزارة البلــديـ ــات الإقليم ـي ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــوارد امليــاه
( قطاع البلديات الإقليمية )

14 945 160

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

2 547 107

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
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6 045 472 6 440 000
61 020 300 76 007 000
15 412 416 26 520 000
13 546 072 20 623 000
3 440 000

2 219 750

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
40 000 000
73 756 899

		

البيـــــــــــــــــــــــان

الهيئة العامة للمياه
بلدية م�سقط
موازنات الفائ�ض والدعم
جملة قطاع الإ�سكـــــان
228 626 889
 - 8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية:
وزارة الإعالم
503 651
وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )
2 164
672 503
وزارة الرتاث والثقافة
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
511 971
305 851
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )
5 897
181 553
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
20 528
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
221 052
املتحف الوطني
وزارة �ش�ؤون الفنون
2 425 170
37 914 243
3 974
37 918 217
6 750 042
6 750 042

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 - 9قطاع الطاقة والوقود:
وزارة النفط والغاز ( قطاع النفط )
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )
جملة قطاع الطاقة والوقود
 - 10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
م�شاريع برنامج تنفيذ
جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
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(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
395 618
0
53 739 929 81 847 000
12 481 233
164 860 790 214 877 000
558 000
48 000
554 000
400 000
197 000
460 000
252 000
-

342 877
2 944
1 784 035
405 001
257 743
0
112 973
111 765
81 372
81 961

3 180 671 2 469 000
13 000
-

114 358 188
724 655

115 082 843 13 000 000
8 231 746 7 962 000
1 772
8 233 518 7 962 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
			
تابـع جـدول رقـم ()1/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
6 750 042

		

البيـــــــــــــــــــــــان
 - 11قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء:
وزارة املالية  -متويل القطاع ال�صناعي
جملة قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
-

253 325
253 325

228 300 800

 - 12قطاع النقل واالت�صاالت:
وزارة النقل
هيئة تنظيم االت�صاالت
الهيئة العامة للطريان املدين
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
جملة قطاع النقل واالت�صاالت

303 348 000

19 193 873
13 605
233 028
12 168 173
114 742
19 069 931

 - 13قطاع �ش�ؤون اقت�صادية �أخرى:
وزارة التجارة وال�صناعة
موازنات الفائ�ض والدعم
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياحة
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الهيئة العامة للتعدين

26 574 575 19 145 000
8 987
460 184
36 000
5 881 359 13 284 000
76 307
95 000
13 181 101 29 500 000

17 646 660
123 896 307
86 757 833

50 793 352
263 850 625

19 500 000
185 476 000
98 372 000

18 856 350
156 908 152
50 340 421
17 238 737
243 343 660

جملة قطاع ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى 46 182 513 62 060 000
 - 14قطاع �أخــــرى:
وزارة املالية:
 -متويل م�ؤ�س�سات �أخرى

6 333 430

 -اقرتا�ض

270 184 055
2331 479 122

جملة قطاع الأخرى
احتياطي خم�ص�ص ) �إيراد غري موزع (
الإجمالـــــــــــــــي

241 151 263 210 000 000
0
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0

241 151 263 210 000 000
50 000 000
2087 119 976 2450 000 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
الإيـرادات اجلاريـة عــن ال�سنــة املاليــة 2020م
(ح�ســـــب البنـــــود)
					
جـدول رقـم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

624 837 881

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم:
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وعلى امل�ؤ�س�سات ) 550 000 000

468 410 546

242 451 036

ر�سوم الرتاخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 280 000 000

166 218 584

43 836 297
55 495 790
38 651 255
16 422 857
65 703 928
31 797 035
28 041 576
23 362 675
37 500 000
201 030
234 448 334

ر�سوم البلدية على الإيجارات
ر�سوم املعامالت العقارية
�ضرائب ور�سوم حملية
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
رخ�ص و�سائل النقل
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
ر�سوم امتياز مرافق
ر�سوم حملية خمتلفة
ر�سوم تراخي�ص خدمات االت�صاالت
ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة
�ضريبة جمركية

49 800 000
62 000 000
100 000 000
17 000 000
65 000 000
33 000 000
33 000 000
28 000 000
75 000 000
200 000
280 000 000

35 830 335
51 528 657
72 003 683
22 762 996
69 697 730
13 808 764
21 884 256
17 387 657
73 749 175
165 970
185 734 443

1442 749 694

جملة ( �أ ) �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم

1199 182 796 1573 000 000

50 184 467
126 965
71 553 004

ب � -إيرادات غري �ضريبية:
�إيرادات بيع املياه
�إيرادات مياه خمتلفة
�إيرادات املطارات
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12 000 000
215 000
80 000 000

20 853 143
68 669
41 052 715

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
			
تابـع جـدول رقـم ()2/2
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

		

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

866 232

�إيرادات املوانئ

1 050 000

720 036

75 679 632

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت

80 000 000

73 688 487

10 716 675

فائ�ض الهيئات العامة

16 000 000

9 470 490

20 970 699

�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية

22 000 000

17 932 477

260 585 878

�أرباح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 200 000 000

237 505 675

20 704 619

فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة

44 700 000

8 056 451

52 319 081

ر�سوم الهجرة واجلوازات

63 000 000

40 430 215

55 923 342

ر�سوم و�أتعاب �إدارية خمتلفة

63 000 000

50 095 023

125 026 239

تعوي�ضات وغرامات وجزاءات

117 500 000

123 853 995

10 806 754

�إيرادات تعدين

18 000 000

7 403 578

116 436

مبيعات مواد غذائية

200 000

111 436

334 481

�إيرادات زراعية خمتلفة

335 000

367 804

37 685 073

�إيرادات طبية

45 000 000

15 111 276

60 176 277

�إيرادات متنوعة ( �أخرى )

56 000 000

225 575 030

34 953 574

�إيرادات نفطية �أخرى

8 000 000

15 640 680

888 729 428
2331 479 122

جملة ( ب ) الإيرادات غري ال�ضريبية
ج ـ احتياطي خم�ص�ص ( �إيراد غري موزع )
الإجمالــــي ( أ�  +ب  +ج )
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887 937 180 827 000 000
50 000 000

-

2087 119 976 2450 000 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2020م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
(بالريال العماين)
						
جـدول رقـم ()3
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

54 737 880
54 737 880
265 373
15 895 239
16 160 612
-

البيـــــــــــــــــــــــان
�إيرادات ر�أ�س مالية:
 -1قطاع اخلدمات العامة:
وزارة املالية
جملة قطاع اخلدمات العامة
 -2قطاع الإ�سكان:
ديوان البالط ال�سلطاين ( بلدية �صحار )
وزارة الإ�سكان
جملة قطاع الإ�سكان
 - 3قطاع الطاقة والوقود:
وزارة النفط والغاز ( قطاع الغاز )

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
125 000 000

111 911 362 125 000 000
700 000

250 882

24 300 000

14 411 609

14 662 491 25 000 000
-

جملة قطاع الطاقة والوقود
70 898 492

�إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

187 305 761

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية:
� -4أخرى:
وزارة املالية ( متويل م�ؤ�س�سات �أخرى )

187 305 761

�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية
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111 911 362

6 294 052
6 294 052

132 867 905 150 000 000

400 000 000

485 522 880

485 522 880 400 000 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
الإيـرادات الـر�أ�س ماليـة واال�ستـردادات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2020م
( ح�ســــب البنــــود )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/3
ال�سنة املاليـة 2020م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

�إيرادات ر�أ�س مالية:
�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

4 500 000

4 740 451

11 790 937

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

25 500 000

41 904 325

4 369 675

املح�صل من قرو�ض الإ�سكان املح�صلة لذوي الدخل املحدود

54 737 880

حتويالت ر�أ�س مالية حملية
�إيرادات �أخرى

� 70 898 492إجمايل الإيرادات الر�أ�س مالية

20 429 317
166 876 444

-

6 294 051

120 000 000

79 929 077

132 867 904 150 000 000

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية:
ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض:
ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة وغريها 20 000 000
380 000 000
بيع ا�ستثمارات فـي هيئات وم�ؤ�س�سات عامة

2 418 501
483 104 379

187 305 761

جملة ا�سرتداد �أق�ساط القرو�ض

485 522 880 400 000 000

187 305 761

�إجمايل اال�سرتدادات الر�أ�س مالية

485 522 880 400 000 000
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2020م
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

139 405 418

ديوان البالط ال�سلطاين

120 637 384 139 614 000

326 561 057

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

292 902 816 289 775 000

5 158 535

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 168 000

4 649 738

1 477 275

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء

1 529 000

1 381 248

3 889 549

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 334 000

3 774 262

19 125 358

وزارة املالية

18 872 000

24 924 275

63 755 628

وزارة اخلارجية

70 444 000

61 584 905

39 285 046

وزارة الداخلية

35 721 000

39 607 316

9 689 927

وزارة الإعالم

9 798 000

9 180 005

16 571 754

وزارة التجارة وال�صناعة

16 193 000

17 704 745

5 114 764

وزارة النفط والغاز

4 541 000

4 711 880

53 966 316

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

53 190 000

62 122 708

17 577 489

وزارة العدل

18 269 000

17 535 555

728 840 888

وزارة ال�صحة

948 036 072 682 257 000
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 1269 649 409وزارة الرتبية والتعليم
144 505 121

وزارة التنمية االجتماعية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1371 418 890 1170 025 000
148 281 192 143 951 000

11 356 918

وزارة الرتاث والثقافة

10 559 000

13 360 921

15 888 374

وزارة النقل

14 780 000

14 652 512

41 357 217

وزارة الإ�سكان

41 459 000

47 616 974

96 399 062

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

98 564 000

90 597 735

930 133

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

679 000

575 418

97 816 588

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

96 067 000

93 064 900

4 103 690

حمافظة م�سقط

4 106 000

4 294 422

2 723 494

جمل�س املناق�صات

2 714 000

2 798 420

7 386 999

جمل�س ال�شورى

7 389 000

6 817 852

6 523 255

وزارة اخلدمة املدنية

6 517 000

6 670 219

218 705 468

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي

215 682 605 217 653 000

20 292 113

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

18 702 000

145 965 237

موازنات الفائ�ض والدعم

121 992 337 119 192 000

29 507 448

31 831 267

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

29 893 000

28 103 447

1 082 624

معهد الإدارة العامة

1 127 000

1 378 385

59 294 906

وزارة التعليم العايل

59 240 000

55 589 034
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

9 758 988
22 492
85 534 804
9 108 318
18 944 050
20 770 331
10 947 895
10 890 685
5 547 957
7 053 523
168 186 110
4 880 635
14 820 341
12 814 277
40 803 881

ح�ص ــة احلكومــة فـي معا�ش ــات موظفـي احلكومـ ــة
العمانيني
املجل�س الأعلى للتخطيط
منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
االدعاء العام
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
وزارة ال�سياحة
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

10 890 000
13 958 000
85 466 000
9 255 000
18 944 000
20 587 000
10 613 000
12 037 000
5 874 000
8 957 000

وزارة القوى العاملة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

160 108 343 157 176 000
4 551 185
5 140 000
14 570 696 14 762 000
14 836 363 12 816 000
35 837 359 40 719 000

243 622 000

81 318 030 243 622 000
9 705 245
0
108 686 445
8 742 040
16 964 421
27 123 525
8 320 789
9 055 650
5 307 044
13 742 743

1 276 988

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

1 058 000

1 287 729

10 586 000

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

10 586 000

12 548 138

3 125 555

املركز الوطني للت�شغيل
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية )

4 137 000

2 699 619

46 082 000

47 619 698

1 657 000

683 388

46 408 959
549 157
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (		)4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

25 881 247
4 293 800

الهيئة العامة للطريان املدين
حمكمة الق�ضاء الإداري

3 132 621

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 051 000

2 544 751

3 139 693

الهيئة العامة للتعدين

2 891 000

2 824 415

1 769 801

املتحف الوطني

1 580 000

1 601 529

3 730 598

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات

4 174 000

2 951 216

0

22 533 000
4 294 000

املعونات

0

24 116 993
3 852 816

10 815 153

18 725 044

احتياطي خم�ص�ص

309 113 000

0

74 756 899

بلدية م�سقط

85 517 000

66 284 929

وزارة �ش�ؤون الفنون
19 439 827

4486 753 355

0

مركز حماية املناف�سة ومنع االحتكار

469 000

وزارة التقنية واالت�صاالت

19 078 000

1 153 033
0
16 638 967

مركز التدريب الإعالمي

0

74 725

مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان

0

2 442 226

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

0

430 515

وزارة العمل

0

25 200

الإجمالــــي
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4580 620 538 4579 358 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
امل�صروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2020م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفـيـة )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -1قطاع اخلدمات العامة:
ديوان البالط ال�سلطاين
108 074 206

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
96 613 424 103 391 000

312 269 098
5 158 535
1 477 274
3 889 550
19 125 358
63 727 828

5 168 000

4 649 738

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 529 000

1 381 248

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 334 000

3 774 262

وزارة املالية

18 872 000

24 924 275

وزارة اخلارجية

70 313 000

61 564 584

930 133

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

679 000

575 418

2 723 494

جمل�س املناق�صات

2 714 000

2 798 420

7 386 999
20 292 113
7 170 280
18 944 050
4 880 635
12 814 278

جمل�س ال�شورى

7 389 000

6 817 852

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

18 702 000

29 507 448

جمل�س الدولة

7 274 000

7 200 568

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 944 000

16 964 421

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 140 000

4 551 185

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

12 816 000

14 836 363

588 863 831

276 036 112 279 144 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

جملة قطاع اخلدمات العامة
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552 195 318 556 409 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
39 285 046

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 -2قطاع الأمن والنظام العام:
وزارة الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
35 721 000

39 607 316

16 377 881

وزارة العدل

16 994 000

16 444 719

4 103 690
20 770 331

حمافظة م�سقط

4 106 000

4 294 422

االدعاء العام

20 587 000

27 123 525

46 408 959

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )

46 082 000

47 619 698

4 293 800

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 294 000

3 852 816

131 239 707

جملة قطاع الأمن والنظام العام

138 942 496 127 784 000

 -3قطاع التعليم:
ديوان البالط ال�سلطاين ( جمل�س التعليم )

3 002 000

2 647 720

27 800

وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )

131 000

20 322

1 199 608

وزارة العدل ( املعهد العايل للق�ضاء )

1 275 000

1 090 836

17 736 398

وزارة ال�صحة ( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب ) 17 609 000

3 002 320

18 492 512

1267 413 765

وزارة الرتبية والتعليم

1369 156 462 1166 817 000

218 705 468

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي

215 682 605 217 653 000

1 082 624

معهد الإدارة العامة

1 127 000

1 378 385

59 294 906

وزارة التعليم العايل

59 240 000

55 589 034

4 262 354

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية ) 4 266 000

3 738 553

1 013 246

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية (مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية) 995 000

966 641
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
5 547 957
7 053 523
117 554 204

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
البيـــــــــــــــــــــــان
الفعـــــلي
املعتمدة
5 307 043 5 874 000
جمل�س البحث العلمي
13 742 743 8 957 000
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 119 859 992 117 216 000

1 276 988

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

549 157

م�شروع جامعة عمان ( امل�صروفات الت�أ�سي�سية ) 1 657 000
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

1 705 720 318
711 104 490

جملة قطاع التعليم
 -4قطاع ال�صحة:
وزارة ال�صحة

144 505 121
6 523 254
3 439 664
243 622 000
22 492
50 631 906
3 125 555
451 869 992

0

683 388
430 515

1 810 074 480 1 606 877 000
929 543 560 664 648 000

مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان
711 104 490

1 058 000

1 287 729

جملة قطاع ال�صحة
 -5قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية:
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
م�ؤ�س�سات �أخرى
ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني
منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
املركز الوطني للت�شغيل
وزارة العمل
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
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2 442 227
931 985 787 664 648 000
148 281 192 143 951 000
6 670 219 6 517 000
1 759 049 15 842 000
81 318 030 243 622 000
0
13 958 000
40 248 351 39 960 000
2 699 619 4 137 000
25 200
0
281 001 660 467 987 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
		

تابـع جـدول رقـم (	)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان
 -6قطاع الإ�سكان:
ديوان البالط ال�سلطاين

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

19 521 946
41 357 217

24 588 000

14 343 500

وزارة الإ�سكان

41 459 000

47 616 974

96 399 062

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

98 564 000

90 597 735

97 816 588
14 820 341
133 503 700
74 756 899

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للمياه
بلدية م�سقط

96 067 000
14 762 000
95 000 000
85 517 000

93 064 900
14 570 696
103 016 787
66 284 929

478 175 753
1 946 000

جملة قطاع الإ�سكان
 -7قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية:
مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافـية

429 495 521 455 957 000
1 946 000

1 007 041

9 689 928

وزارة الإعالم

9 798 000

9 180 005

2 235 644

وزارة الرتبية والتعليم ( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ) 3 208 000

2 262 428

11 356 918

وزارة الرتاث والثقافة

10 559 000

13 360 921

3 490 642

م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن

2 762 000

4 593 567

31 831 267

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

29 893 000

28 103 447

81 272 449

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

81 200 000

104 947 893

1 938 038

جمل�س الدولة ( اللجنة الوطنية لل�شباب )

1 981 000

1 541 472

9 934 649

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

9 618 000

7 354 147
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)1/4

(بالريال العماين)

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
14 291 959
40 803 881

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 719 000

35 837 359

1 769 800

املتحف الوطني

1 580 000

1 601 529

210 561 175
5 114 764
5 114 764
3 285 538
53 966 316

البيـــــــــــــــــــــــان
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
16 866 704 10 631 000

وزراة �ش�ؤون الفنون

0

1 153 033

مركز التدريب الإعالمي

0

74 725

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -8قطاع الطاقة والوقود:
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود

227 884 271 203 895 000
4 541 000

4 711 880 4 541 000

 -9قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
ديوان البالط ال�سلطاين ( م�شروع زراعة املليون نخلة ) 3 286 000
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

53 190 000

موازنات الفائ�ض والدعم
57 251 854
15 888 374

4 711 880

2 956 000
62 122 708
295 839

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
 -10قطاع النقل واالت�صاالت:
وزارة النقل

65 374 547 56 476 000
14 780 000

14 652 512

19 439 827

وزارة التقنية واالت�صاالت

19 078 000

16 638 967

25 881 248

الهيئة العامة للطريان املدين

22 533 000

24 116 992

61 209 449

جملة قطاع النقل واالت�صاالت
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55 408 471 56 391 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)1/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
3 575 408

		
البيـــــــــــــــــــــــان

� -11ش�ؤون اقت�صادية �أخرى:
ديوان البالط ال�سلطاين:
 مكتـب م�ست�ش ــار جاللـ ـ ــة ال�سلطـ ـ ـ ــان ل�شـ�ؤونالتخطيـ ــط االقت�ص ـ ــادي
 وحدة دعم التنفيذ واملتابعةوزارة التجارة وال�صناعة

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
257 000

3 069 700

3 144 000
16 193 000

0
17 704 745

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي

1 579 000

8 421 100

�صندوق الرفد

4 009 000

3 905 995

9 758 988

املجل�س الأعلى للتخطيط

10 890 000

9 705 245

10 890 685

وزارة ال�سياحة

12 037 000

9 055 650

10 586 000

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

10 586 000

12 548 138

3 132 622

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 051 000

2 544 751

3 139 693

الهيئة العامة للتعدين

2 891 000

2 824 415

3 730 598

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 4 174 000

2 951 216

0
16 571 754
5 531 231
0

مركز حماية املناف�سة ومنع االحتكار
66 916 979

جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى

469 000
72 730 955 69 280 000

18 725 044

معونات مدفوعة

0

10 815 152

0

احتياطـــي خم�صـــ�ص

309 113 000

-

4486 753 356

الإجمالــــــــــي
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4580 620 538 4579 358 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
امل�صروفـات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2020م
( ح�ســـــب البنــــــود )
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

�أ  -م�صروفات خدمية و�سلعية:
رواتب و�أجور:
1644 404 529
رواتب �أ�سا�سية
20 317 185
�أجور امل�ؤقتني
تكاليف تعيني اخلريجني
1 955 250
العالوة الدورية
جملــة الـرواتب والأجــور
1666 676 964
بــدالت:
576 861 263
بدل �سكن
بدل كهرباء
76 075 577
بدل مياه
47 163 447
بدل هاتف
42 871 998
بدل طبيعة عمل
113 128 540
بدل اغرتاب
9 537 863
بدل نقل
189 656 162
بدالت �أخرى
34 595 352
عالوة غالء معي�شة
174 139 928
جملــــة البـــدالت
1264 030 130
م�ستحقات �أخرى:
14 802 259
تذاكر ال�سفر

524 705 984
69 866 876
42 965 091
38 941 310
103 721 111
8 925 001
172 648 508
36 132 867
161 717 651
1159 624 399

627 087 162
79 604 439
50 602 323
45 072 857
119 299 731
9 455 511
200 720 173
35 414 826
185 175 233
1352 432 255

14 007 630

12 111 747

م�صروفات ال�سفر

2 473 907

2 394 878

2 615 460
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1763 445 800 1562 943 011
20 393 052 15 162 257
9 221 720
0
11 257 589 46 528 867
1804 318 161 1624 634 135

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة

22 041 035

مكاف�آت

21 313 189

22 646 521

4 735 458

تعوي�ض نقدي عن الإجازة

4 136 840

9 249 841

1 394 872
18 212 134
15 592 313
79 872 572

1 336 234
�أجور �إ�ضافـية
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة غري العمانيني 9 299 899
15 277 747
�إيجارات م�ساكن املوظفـني
تكاليف العقود اخلا�صة ل�شغل الوظائف امل�ؤقتة 65 267 849

112 000

تعوي�ض فوائد بنك الإ�سكان العماين

16 728 064

منحة نهاية اخلدمة للموظفـني املعينني بغري طريق التعاقد 12 144 838

176 106 167

جملة امل�ستحقات الأخرى

105 280

1 103 556
19 999 178
13 383 365
77 059 540
105 280
85 880 507

243 934 413 145 363 413

5 977 656

رواتب و�أجور وبدالت

245 498 961

ح�صة احلكومة فـي نظام معا�شات موظفـي 82 426 264 245 368 473
احلكومة العمانيني

3358 289 878

5 618 996

�أ -جمموع امل�صروفات اخلدمية وال�سلعية

5 341 103

3488 452 196 3180 609 416

ب  -م�ستلزمات �سلعية وخدمية:
 -1م�ستلزمات �سلعية:
لوازم و�إمدادات طبية

82 608 595

158 627 204

3 615 518

لوازم و�إمدادات زراعية

3 343 742

3 418 823

810 354

مواد كيماوية ومبيدات ح�شرية

966 361

1 359 117

128 275 251

-50-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
		

تابـع جـدول رقـم (	)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
15 048 690

لوازم تعليمية

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
14 888 680 10 521 538

12 561 713

مواد غذائية

12 040 890

17 211 426

4 068 017

لوازم مكتبية ومطبوعات

3 848 924

3 138 523

5 251 044

لوازم و�إمدادات الطرق واملباين

4 241 246

3 101 690

7 558 682

لوازم و�إمدادات الإذاعة والتلفزيون

6 072 028

4 470 668

5 111 979

لوازم و�إمدادات احلا�سب الآيل

4 927 982

5 259 349

2 554 803

وقود وزيوت للآالت واملعدات

2 294 295

2 796 634

169 304

غاز طبيعي

184 300

153 553

3 649 134

قطع غيار للآالت واملعدات

3 461 443

3 091 728

9 672 663

وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل

9 500 361

8 236 735

3 873 309

قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل

3 836 248

3 045 825

10 122 025

م�ستلزمات �سلعية �أخرى

9 031 335

8 537 230

212 342 486
2 018 233

جملة امل�ستلزمات ال�سلعية
 - 2م�ستلزمات خدمية:
�صيانة طرق

237 337 185 156 879 288
1 592 416

1 356 765

29 211 313

عقود نظافة

28 545 834

38 633 697

26 920 072

�صيانة مبان

24 993 236

27 156 256
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)2/4

		

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
1 393 492

�صيانة �أثاث ومعدات مكاتب

البيـــــــــــــــــــــــان

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
1 159 929 1 400 162

60 743
14 157 030
1 462 825
1 065 453
6 494 109
21 031 205
1 772 629
2 504 790
11 619 862
1 609 219
3 976 827
8 453 570
9 577 676
40 094 210
787 695

�صيانة �أثاث ومعدات م�ساكن
�صيانة �سيارات وو�سائل نقل
�صيانة �آالت
�صيانة �أجهزة احلا�سب الآيل
�صيانة �أخرى
�إيجارات عقارات
ت�أمني على ال�سيارات
ت�أمني على الأمالك واخلزائن احلكومية
م�صروفات �سفر فـي مهام ر�سمية
ا�شرتاكات فـي ال�صحف واملجالت
دعاية و�إعالن و�إقامة معار�ض
تكاليف تدريب
م�صروفات عالج باخلارج
تكاليف خدمات �أخرى
تكاليف االحتفال بالعيد الوطني

76 899
5 057 796
1 404 219
1 116 639
5 836 214
19 326 824
1 727 066
1 775 057
10 891 236
1 521 910
3 722 800
8 437 546
7 612 873
30 389 139
201 356

52 513
7 862 497
1 193 374
1 024 826
5 603 747
18 909 682
1 705 051
3 109 774
4 350 621
1 542 985
1 778 023
4 543 840
9 784 107
37 147 824
69 210

82 549 421

تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل

79 497 541

66 498 327

186 265

تكاليف متديدات كهربائية خارج م�سقط

316 436

49 891

2 607 021

عقود خدمات ا�ست�شارية

2 395 774

3 091 826

9 804 489

عقود خدمات ت�شغيلية

12 151 183

11 505 516
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
48 602 679
138 739
3 512
4 663 847
64 477 492
18 017 650
632 181
3 476 698
6 555 113
770 253
211 871
756 102
427 664 286
12 532 880
50 985 796
32 913 272
9 212 362
105 644 310
10 686
4 608 344

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
73 852 183 45 831 389
عقود خدمات �أخرى
122 426
63 430
م�صروفات بنكية
16 000
309 048
خ�سارة تغري �سعر العملة
8 746 194 2 520 131
مردودات من �إيرادات �سنوات �سابقة
49 266 943 36 798 603
م�صروفات غري مبوبة
12 555 250 13 973 299
تكاليف بعثات درا�سية
381 390
61 708
�صيانة �أثاث ومعدات تعليمية
�صيانة �أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات 5 478 138 3 962 087
1 635 996 6 795 834
تكاليف �إقامة املهرجانات
277 946
798 550
تذاكر ال�سفر فـي املهام الر�سمية
57 664
242 016
تذاكر ال�سفر للتدريب
418 448
480 495
م�صروفات الأن�شطة الطالبية
جملة امل�ستلزمات اخلدمية
 - 3م�صروفات خدمات حكومية:
خدمات االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )
تكاليف ا�ستهالك الكهرباء
تكاليف ا�ستهالك املياه
تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�شبكة املعلومات الدولية
تكاليف خدمات الأقمار ال�صناعية والرتددات الراديوية
جملة م�صروفات اخلدمات احلكومية

400 938 859 361 826 746
9 418 023

10 724 472

29 780 128
16 525 544
7 608 081

58 365 764
29 905 577
8 891 801
1 003 784

0

108 891 398 63 331 776

 - 4م�صروفات البحث والتطوير العلمي

11 124

 - 5م�صروفات ت�شغيلية جارية

7 138 345 4 331 843
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9 424

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 750 270 112ب  -جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية
()5+4+ 3+2+1

138 573 342
2 499 229
141 072 571

ج  -دعم وحتويالت جارية �أخرى:
 - 1الدعم:
الهيئات وامل�ؤ�س�سات ( غري املالية ):
الهيئات العامة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
جملة الدعـــــــــــــــم

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
754 315 211 586 380 777

93 380 540
5 792 000

117 292 056 99 172 540

17 220 336

 - 2حتويالت للهيئات وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف �إىل الك�سب:
13 628 469
حتويالت للأندية واالحتادات الريا�ضية

17 220 336

جملة التحويالت للهيئات
وامل�ؤ�س�سات التي ال تهدف �إىل الك�سب

114 041 048
1 780 577
53 712 703
9 554 405
179 088 733
785 267
442 500
1 227 767

م�ساعدات ودعم وتعوي�ضات للمواطنني:
 - 3م�ساعدات للمواطنني:
منح وم�ساعدات اجتماعية
منح وم�ساعدات طارئة
خم�ص�صات الإعا�شة للطلبة
م�ساعدات خمتلفة
جملة امل�ساعدات للمواطنني
 - 4دعم للمواطنني:
دعم احلرف
خم�ص�صات تنمية ريفـية
جملة الدعم للمواطنني

-54-

116 031 454
1 260 602

11 496 064

11 496 064 13 628 469

117 696 177 107 768 152
307 126 1 809 969
51 456 417 49 111 028
8 660 418 10 917 213
178 120 138 169 606 362
738 150
153 690

699 776
367 000

891 840

1 066 776

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)2/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م
292 809
40 419
333 228
1 000 000
1 000 000
0
0
11 419 476
1 742 966
6 163 244

		
البيـــــــــــــــــــــــان

 - 5تعوي�ضات عن ال�ضرر:
تعوي�ضات ال�ضرر عن احلوادث
تعوي�ضات �أخرى
جملة تعوي�ضات عن ال�ضرر
 - 6م�ساعدات ومعونات داخلية:
م�ساعدات ومعونات داخلية
جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
288 835
87 223
376 058

500 000 7 209 411
500 000 7 209 411

 - 7م�ساعدات ومعونات خارجية:
0
م�ساعدات ومعونات خارجية
0
جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية
 - 8اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية:
منظمات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 11 423 430
1 780 709
منظمات عربية
منظمات دولية

212 316
26 737
239 053

6 644 363

0
0
11 180 039
1 460 069
5 484 783

 19 325 686جملة اال�شرتاكات فـي املنظمات غري املالية 18 124 891 19 848 502
178 600
188 000
م�ساعدات ومعونات داخلية وخارجية
200 000
 200 000جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية واخلارجية 178 600 188 000
ج  -جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى
327 017 578 310 921 182
359 468 321
()8+7+6+5+4+3+2+1
10 815 153
0
معونات خارجية
18 725 044
0
309 113 000
د  -احتياطـــي خم�صـــ�ص
20 400 192 333 625
هـ  -خم�ص�ص غري موزع
4486 753 355

الإجمالـــــــي ( أ�  +ب  +ج  +د  +هـ )
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4580 620 538 4579 358 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة
والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة عـن ال�سنـة املاليـة 2020م
(بالريال العماين)
		
			
جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2019م
ديوان البالط ال�سلطاين
374 000

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
378 075
425 000

976 210

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

942 000

903 072

39 203

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

48 000

40 729

20 036

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 9 000

0

22 225

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

31 000

87 252

65 192

وزارة املالية

70 000

332 675

1 349 500

وزارة اخلارجية

452 000

386 232

73 496

وزارة الداخلية

52 000

76 913

35 146

وزارة الإعالم

36 000

24 084

54 099

وزارة التجارة وال�صناعة

25 000

24 836

وزارة النفط والغاز

1 000

54 535

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

56 000

66 216

41 087

وزارة العدل

43 000

1 270

2 061 727

وزارة ال�صحة

2 062 000

517 748

1 293 471

وزارة الرتبية والتعليم

1 890 000

1 214 157

127 077

وزارة التنمية االجتماعية

150 000

47 858

-
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-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
(بالريال العماين)

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2019م
وزارة الرتاث والثقافة
-

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
3 000

125 419

وزارة النقل

74 000

39 579

10 014

وزارة الإ�سكان

15 000

6 581

0

23 000

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
117 394
6 579
10 619
2 000

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
حمافظة م�سقط
جمل�س املناق�صات
جمل�س ال�شورى

94 000
7 000
11 000
4 000

92 891
20 518
8 073
2 905

17 629

وزارة اخلدمة املدنية

5 000

28 967

690 549

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي

1 480 000

1 141 075

370 987
221

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )
موازنات الفائ�ض والدعم ( �صندوق الرفد )

200 000
0

1 286 490
259

21 397

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

25 000

450

257 929

وزارة التعليم العايل

331 000

197 430

166 033

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

172 000

273 528

10 271

جمل�س الدولة

20 000

9 840

150 991

االدعاء العام

11 000

11 686

20 000

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

55 000

14 000
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
(بالريال العماين)

		
تابـع جـدول رقـم ()3/4
الفعلي
البيـــــــــــــــــــــــان
فـي ال�سنة
املالية 2019م
وزارة ال�سياحة
13 226

ال�سنة املاليـة 2020م
امليزانية
الفعـــــلي
املعتمدة
14 103
18 000

42 454

جمل�س البحث العلمي

43 000

12 227

12 064

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

163 000

100 250

337 301

وزارة القوى العاملة

344 000

161 943

41 960
9 225

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

31 000
10 000

47 822
6 507

20 863

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

15 000

2 548

82 447

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

79 000

23 174

1 375
3 180

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
املركز الوطني للت�شغيل
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
م�شـروع جامعــة عمــان
الهيئة العامة للطريان املدين
حمكمة الق�ضاء الإداري
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

1 000
16 000

3 312
0

95 000

101 734

6 000
11 000
12 000
40 000

955
28 231
34 241
15 284

107 076
5 398
84 467
12 000
46 361

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات
0

932 000
27 000

بلدية م�سقط
وزارة التقنية واالت�صاالت
مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان

9 384 433

0

الإجمالـــــي
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635
0
47 453

7 858 808 10 642 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2020م ( ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2019م
306 000

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع اخلدمات العامة:
ديوان البالط ال�سلطاين

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

306 000

319 880

917 210

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

883 000

848 518

39 203

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

48 000

40 729

20 036

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 9 000

0

22 226

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

31 000

87 252

65 191

وزارة املالية

70 000

332 675

1 349 500

وزارة اخلارجية

450 000

386 232

10 619

جمل�س املناق�صات

11 000

8 073

2 000

جمل�س ال�شورى

4 000

2 905

370 987

وزارة املالية ( خم�ص�صات �أخرى )

200 000

1 286 490

10 271

جمل�س الدولة

20 000

9 840

41 960

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

31 000

47 821

20 863

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

15 000

2 548

3 176 066

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة
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3 372 963 2 078 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2019م
73 496
41 087
6 579
150 991
107 075
12 000
391 228
2 000
60 319
1 293 471
690 549
257 929
5 620
0
42 453

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -2قطاع الأمن والنظام العام:
وزارة الداخلية
وزارة العدل
حمافظة م�سقط
االدعاء العام
جملــ�س ال�ش ـ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
( املحاكــم والأمانــة العامــة للمجلــ�س )
حمكمة الق�ضاء الإداري
جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام
 -3قطاع التعليم:
ديوان البالط ال�سلطاين ( جمل�س التعليم )
وزارة اخلارجية ( املعهد الدبلوما�سي )
وزارة الع ـ ــدل ( املعهد العايل للق�ضاء )
وزارة ال�صحة
( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب )
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي
وزارة التعليم العايل
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ( كلية العلوم ال�شرعية )
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
( مراكز تدريب ال�صناعات احلرفية )
جمل�س البحث العلمي
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

52 000
42 000
7 000
11 000

76 913
1 270
20 517
11 686

95 000

101 734

12 000

34 241

219 000

246 361

2 000
2 000
1 000

2 000
-

59 000

31 994

1 890 000
1 480 000
331 000
12 000

1 213 797
1 141 076
197 430
12 908

14 000

14 000

43 000

12 227

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2019م
12 064
165 164
1 375
5 398
2 536 342
2 001 408
2 001 408
127 077
17 628
172 138
3 180
320 023
29 000
10 014
117 394
9 226
0
165 634

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م

البيـــــــــــــــــــــــان
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
م�شروع جامعة عمان (امل�صروفات الت�أ�سي�سية)
جملــة قطــاع التعليــم
 -4قطاع ال�صحة:
وزارة ال�صحة
مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان
جملــة قطــاع ال�صحــة
 -5قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية:
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
املركز الوطني للت�شغيل
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
 -6قطاع الإ�سكان:
ديوان البالط ال�سلطاين
وزارة الإ�سكان
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
بلدية م�سقط
جملــة قطــاع الإ�سكــان
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

163 000

100 250

176 000

111 833

3 312
1 000
955
6 000
2 841 782 4 180 000
485 754 2 003 000
47 453
533 207 2 003 000
150 000
5 000
168 000
16 000
339 000

47 858
28 967
50 110
0
126 935

29 694
80 000
6 581
15 000
23 000
0
92 890
94 000
6 507
10 000
0
932 000
158 672 1 131 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2019م

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

 -7قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية:
وزارة الرتبية والتعليم

0

الفعـــــلي

360

6 000

مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية

6 000

6 000

35 146

وزارة الإعالم

36 000

24 085

وزارة الرتاث والثقافة

3 000

450

21 397

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

25 000

160 413

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

160 000

20 000

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

41 000

0

59 000

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

59 000

54 554

82 447

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

79 000

23 174

ـــ

الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات
384 403
0
0

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -8قطاع الطاقة والوقود:
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود
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0
260 620

635
409 000
1 000
1 000

369 878
0

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)4/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية
2019م

14 000
54 535
68 535
125 419
84 467
209 886
17 000
0
54 100

(بالريال العماين)

		

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -9قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
ديوان البالط ال�سلطاين
( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
جملـة قطـاع الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
 -10قطاع النقل واالت�صاالت:
وزارة النقل
وزارة التقنية واالت�صاالت
الهيئة العامة للطريان املدين
جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت
� -11ش�ؤون اقت�صادية �أخرى:
دي ــوان البـ ــالط ال�سلطانــي:
 مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي وحدة دعم التنفيذ واملتابعةوزارة التجارة وال�صناعة

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

14 000
56 000
70 000

14 000
66 216
80 216

74 000
27 000
11 000
112 000

39 579

1 000
16 000
25 000

28 231
67 810

6 500

0
24 837

221

�صندوق الرفد

0

13 226

وزارة ال�سياحة

18 000

14 103

46 361

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 40 000

15 284

130 908

جملـة ال�شـ�ؤون االقت�صاديـة الأخـرى

9 384 433

الإجمالـــــــــــي

-63-

100 000

259

60 983

7 858 807 10 642 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
امل�صروفـات الـر�أ�س ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2020م
( ح�ســـــب البنــــــود )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()5/4
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

2 918 225
975 967
1 342 391
1 080 428
6 317 011
1 056 215
585
1 056 800
297 235
1 347 615
1 644 850
365 772
365 772
9 384 433

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان
الأ�صول الثابتة:
�أثاث ومعدات:
�أثاث ومعدات مكاتـب

امليزانية
املعتمدة

3 160 386

�أثاث ومعدات م�ساكن
�أثاث ومعدات تعليمية
�أثاث ومعدات من�ش�آت �صحية وخمتربات
جملــة الأثــاث واملعــدات
و�سائل نقل:
�سيارات
و�سائل نقل �أخرى
جملــة و�سائــل النقــل
�آالت ومعدات:
�آالت
معدات
جملــة الآالت واملعــدات
�أ�صـول ثابتـة متنوعـة:
�أ�صول ثابتة �أخرى
جملـة الأ�صـول الثابتـة املتنوعـة
الإجمالــــــــــــي
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الفعـــــلي

2 116 670

708 950
893 624
1 225 628 1 963 710
242 846 1 071 956
4 294 094 7 089 676
430 563
64
430 627

1 548 434
721
1 549 155

224 361
334 228
1 365 157 2 274 976
1 589 518 2 609 204
512 493

426 041

512 493

426 041

7 858 808 10 642 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة
والهيئـات وامل�ؤ�س�سـات العامـة عــن ال�سنــة املاليـة 2020م
(بالريال العماين)
			 			
جـدول رقـم ()5
ال�سنة املاليـة 2020م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

108 441 547

ديوان البالط ال�سلطاين

376 710 186

8 207 790

99 999 416

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

329 138 754

62 996 954

2 383 399

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

6 611 335

900 000

91 295

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 567 928

113 691

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

476 467

1 353 780

وزارة املالية

2 297 757

1 800 000

15 243 623

وزارة اخلارجية

69 378 802

1 438 652

1 116 098

وزارة الداخلية

9 468 496

4 692 151

99 744

وزارة الإعالم

11 402 700

689 181

وزارة التجارة وال�صناعة

2 264 309

125 756

64 677

وزارة النفط والغاز

12 170 864

407 248

8 860 511

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

117 362 718

26 153 929

1 410 251

وزارة العدل

6 342 112

231 961

21 643 566

وزارة ال�صحة

417 636 036

21 579 213

-
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-

0

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
(بالريال العماين)

تابـع جـدول رقـم (		)5

ال�سنة املاليـة 2020م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

23 367 725

وزارة الرتبية والتعليم

87 884 274

13 615 230

1 498 740

وزارة التنمية االجتماعية

30 276 068

1 211 971

2 371 954

وزارة الرتاث والثقافة

106 278 029

54 799

440 943 848

وزارة النقل

269 227 747 1618 216 473

93 856 361

وزارة الإ�سكان

426 989 688

99 755 228

26 456 666

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

179 935 582

318 502

-

-

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 1 501

24 128 840

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

63 933 251

14 624 197

28 080

حمافظة م�سقط

128 374

18 306 803

-

جمل�س املناق�صات

319 155

-

-

جمل�س ال�شورى

182 918

-

225 600

وزارة اخلدمة املدنية

2 471 686

3 896 246

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي 49 617 067

0

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 20 587 173

0

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية

54 499 504

0

هيئة تنظيم االت�صاالت

7 829 590
-66-

22 113
3 734 977
0
13 955 770

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

0
5 999 989
131 307 133
12 416 285

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

هيئة تقنية املعلومات
29 617 434
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 840 902
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
33 237 531
معهد الإدارة العامة
753 120
وزارة التعليم العايل
129 582 534
املجل�س الأعلى للتخطيط
58 012 817

الفعـــــلي

7 140 358
308 700
175 366 028
4 262 779

4 416 479

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

26 573 523

1 704 551

2 459 751
399 554
326 112
10 073 885

جمل�س الدولة

وزارة ال�سياحة

38 198
2 527 789
14 996 853
3 658 225
58 348 168

230 023
107 596
0
12 573 308

7 227 914

جمل�س البحث العلمي

37 011 564

4 236

0
2 120 695
1 523 096
1 000 000
64 994 530

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

21 158 971
49 546 916
5 281 299
13 084 586
628 584 387

250 000
42 100 775
739 581
716 559
142 754 207

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

367 000

57 752

0

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
االدعاء العام
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

وزارة القوى العاملة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
الهيئة العامة للمياه
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (		)5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م

البيـــــــــــــــــــــــان

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

3 207 265

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

14 823 086

2 348 302

22 079

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

26 875

1 300

150 401 337

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 537 192 136

0

وزارة املالية  -اعتماد �إجمايل غري موزع

32 111 109

1 000 000

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )

29 835 472

0
999 704
0
166 358

م�شروع جامعة عمان
4 799 364
الهيئة العامة للطريان املدين
13 548 344
هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 100 000
الهيئة العامة للتعدين
60 267

3 498 931

املتحف الوطني

1 053 436

11 993 864

ال�صندوق الوطني للتدريب

10 611 736

7 923 528

م�شاريع برنامج تنفيذ

36 664 208

23 229 247

67 534 902

2 955 290
0
33 714 318
65 191
0
500 566
0
5 990 843

وزارة التقنية واالت�صاالت

0

5 460 205

0

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم

0

10 800

0

وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان 2040

0

226 546

0

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

0

1 214 247

1324 878 884

املقدر �صرفه خالل العام 2020
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1071 813 645 1200 000 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
امل�صروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2020م (ح�سـب التخ�ص�صـات الوظيفيـة)
(بالريال العماين)
							
جـدول رقـم ()1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

39 189 588

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع اخلدمات العامة:
ديوان البالط ال�سلطاين

امليزانية
املعتمدة

3 736 652 137 432 496
62 996 954 329 138 754

99 999 416

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

2 383 399

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

91 296

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 567 928
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
476 467
وزارة املالية
2 297 757
وزارة اخلارجية
69 378 802
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 1 501
جمل�س املناق�صات
319 155
جمل�س ال�شورى
182 918
جمل�س الدولة
38 198
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
2 527 789
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
5 281 299
هيئة حماية امل�ستهلك
367 000
وزارة املالية ( اعتماد غري موزع )
32 111 109

1 353 780
15 243 623
2 459 751
1 523 096
162 243 949

جملة قطاع اخلدمات العامة
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الفعـــــلي

6 611 335

900 000
113 691
1 800 000
1 438 652
230 023
739 581
57 752
-

72 013 305 587 732 508

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

1 116 098
1 410 251
28 080
399 554
1 000 000
3 953 983
23 367 725
3 896 246
131 307 133
7 227 914
0
2 007 279
22 079

0
11 993 864
179 822 240

		

(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م

البيـــــــــــــــــــــــان
 -2قطاع الأمن والنظام العام:
وزارة الداخلية
وزارة العدل
حمافظة م�سقط
االدعاء العام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
( املحاكم والأمانة العامة للمجل�س )
جملة قطاع الأمن والنظام العام
 -3قطاع التعليم:
ديوان البالط ال�سلطاين

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

9 468 496
6 342 112
128 374
14 996 853

4 692 151
231 961
18 265 549
107 596

29 835 472

2 955 290

26 252 547 60 771 307

2 581 766
وزارة الرتبية والتعليم
13 615 230 87 884 274
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي 3 734 976 49 617 067
معهد الإدارة العامة
308 700
753 120
وزارة التعليم العايل
175 366 028 129 582 534
جمل�س البحث العلمي
4 236 37 011 564
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
250 000 21 158 971
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
م�شروع جامعة عمان
ال�صندوق الوطني للتدريب
م�شاريع برنامج تنفيذ
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
جملة قطاع التعليم
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0

46 176 910
1 300

26 875
0
4 799 364
0
10 611 736
438 405
1 214 247
0
194 494 717 390 642 586

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

21 643 566
21 643 566

		

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان
 - 4قطاع ال�صحة:
وزارة ال�صحة
جملة قطاع ال�صحة

1 498 740
225 600
113 417
957 224
2 794 981

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

93 856 361
26 456 666
24 128 841
1 000 000
64 994 530
145 197

 -6قطاع الإ�سكان:
ديوان البالط ال�سلطاين

21 579 213 417 636 036
30 276 068
2 471 686
3 370 006
8 528 678
0

1 211 971
22 113
0
939 450
42 100 776

44 274 310 44 646 438
281 035 219 102 822

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
12 855 564
0
وزارة الإ�سكان
99 755 228 426 989 688
وزارة البلــديـ ـ ــات الإقليمي ــة ومـ ــوارد امليـ ــاه 318 502 179 935 582
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
14 624 197 63 933 251
حمافظة م�سقط
41 254
0
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
716 559 13 084 586
الهيئة العامة للمياه
142 754 207 628 584 387

605 694

م�شاريع برنامج تنفيذ
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم

268 307 354

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

21 579 213 417 636 036

 -5قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية:
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
وزارة القوى العاملة ( قطاع العمل )
م�شاريع برنامج تنفيذ
وزارة العمل

57 725 759

(بالريال العماين)

جملة قطاع الإ�سكان
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0

171 227
10 800

271 528 573 1532 236 010

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
تابـع جـدول رقـم (	)1/5
الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

		

ال�سنة املاليـة 2020م
البيـــــــــــــــــــــــان

 -7قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية:
مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية
2 514 927
وزارة الإعالم
99 743
وزارة الرتاث والثقافة
2 371 954
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
5 999 989
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
4 416 479
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
326 112
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
3 207 265
املتحف الوطني
3 498 931
 22 435 400جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية
 -8قطاع الطاقة والوقود:
64 677
وزارة النفط والغاز
99 152
م�شاريع برنامج تنفيذ

163 829
9 011 272
8 860 511
120 865

(بالريال العماين)

جملة قطاع الطاقة والوقود
 -9قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
ديوان البالط ال�سلطاين
( م�شروع زراعة املليون نخلة )
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
م�شاريع برنامج تنفيذ

 17 992 648جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
 -10قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء:
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
5 058 826
هيئة الطريان املدين
جملة قطاع التعدين والت�صنيع والإن�شاء
5 058 826
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

0
3 345 428
0
11 402 700
54 799 106 278 029
7 140 358 33 237 531
1 704 551 26 573 523
0
3 658 225
2 348 303 14 823 086
500 566 1 053 436
11 748 577 200 371 958
407 248 12 170 864
0
0
407 248 12 170 864
14 247 674

4 190 103

12 794 922 117 362 718
431 690 4 472 734
17 416 715 136 083 126
13 955 770 54 499 504
33 180 846
0
47 136 616 54 499 504
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(بالريال العماين)
ال�سنة املاليـة 2020م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -11قطاع النقل واالت�صاالت:
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
وزارة النقل
440 943 848
الهيئة العامة للطريان املدين
999 704
هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
م�شاريع برنامج تنفيذ
196 115
وزارة التقنية واالت�صاالت
17 290 416
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
هيئة تنظيم االت�صاالت
هيئة تقنية املعلومات
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
459 430 083
� -12ش�ؤون اقت�صادية �أخرى:
689 181
وزارة التجارة وال�صناعة
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
795 928
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات
84 076
املجل�س الأعلى للتخطيط
12 416 285
وزارة ال�سياحة
10 073 885
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
150 401 337
هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الهيئــة العام ــة للتعديــن
166 358
وحدة متابعة وتنفيذ ر�ؤية عمان 2040
م�شاريع برنامج تنفيذ
6 404 975
املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات
جملة ال�ش�ؤون االقت�صادية الأخرى
181 032 025
املقدر �صرفه خالل العام 2020
1324 878 884
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

503 443
0
269 227 747 1618 216 473
533 472 13 548 344
65 191
1 500 000 8 780 651
5 460 205
0
96 215
0
7 829 590
0
29 617 434
277 386 273 1677 992 492
125 756 2 264 309
0
20 587 173
0
840 902
1 566 661 58 012 817
12 573 308 58 348 168
67 438 687 537 192 136
100 000
0
60 267
226 546
0
2 948 476 13 838 046
2 696 118
0
87 575 552 691 243 818
1071 813 646 1200 000 000

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407
امل�صروفــات الإمنائيــة للــــوزارات املدنيــة
عـن ال�سنــة املاليـة 2020م (ح�ســـب القطاعـــات )
(بالريال العماين)
					
جـدول رقـم ()2/5
ال�سنة املاليـة 2020م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

97 206

البيـــــــــــــــــــــــان
 -1قطاع الإنتاج ال�سلعي:
املعادن واملحاجر

امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

7 199 420

520 500

14 656 093

الزراعة

40 356 454

9 129 985

13 467 031

الأ�سماك

98 217 375

9 042 565

5 649 961

ال�صناعة التحويلية

61 064 357

15 371 025

33 870 291

جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي

 -2قطاع الإنتاج اخلدمي:
الإ�سكان
125 873 843

34 064 075 206 837 606
100 354 729 436 534 524

1 455 417

التجارة

6 154 195

945 598

145 931

الكهرباء

5 608 971

0

81 660 441

املياه

144 054 450 633 031 883

6 050 312

االت�صاالت ( الربيد والربق والهاتف )

9 042 611

148 167

7 814 469

ال�سياحة

72 396 159

10 267 853

223 000 413

جملة قطاع الإنتاج اخلدمي
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255 770 797 1162 768 343
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ال�سنة املاليـة 2020م

الفعلي
فـي ال�سنة
املالية 2019م

البيـــــــــــــــــــــــان

 -3قطاع الهياكل االجتماعية:
التعليم
180 459 435

6 287 339
42 065 584
24 470 374
3 225 647
9 475 445
265 983 824

التدريب املهني
ال�صحة
الإعالم والثقافة وال�ش�ؤون الدينية
املراكز االجتماعية
مراكز ال�شباب
جملة قطاع الهياكل االجتماعية

 -4قطاع الهياكل الأ�سا�سية:
الطرق
342 112 285
املطارات
121 759 952

49 777 080
11 750 425
58 924 102
92 024 878
670 740
677 019 462
1199 873 990

(بالريال العماين)

املوانئ
الري وموارد املياه
تخطيط املدن وخدمات البلديات
الإدارة احلكومية
البيئة ومكافحة التلوث
جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية
الإجمايل () 4 + 3 + 2 + 1
املقدر �صرفه خالل العام 2020
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امليزانية
املعتمدة

الفعـــــلي

189 948 684 309 719 187
43 363 942 52 192 508
42 064 641 541 054 785
14 607 080 286 233 936
2 207 621 36 311 340
7 248 599 36 437 899
299 440 567 1261 949 655
1678 632 878
256 044 423
433 723 790
58 080 079
181 198 094
543 426 968
23 364 809
3174 471 041
5806 026 645
1200 000 000

296 844 555
33 690 467
60 217 597
13 129 274
16 097 429
61 948 919
609 966
482 538 207
1071 813 646

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407

وزارة االقت�صـاد
قــرار وزاري
رقم 2021/123
ب�إجراء تعديل فـي الهيكل التنظيمي لوزارة االقت�صاد
ا�ستنادا إ�لــى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/75فـي �ش�أن اجلهاز الإداري للدولة،
و�إىل املر�سوم ال�سلطان ــي رق ــم  2020/94ب�إن�شــاء وزارة االقت�صــاد وحتديــد اخت�صا�صاته ــا
واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�ش أ� مديرية عامة فـي وزارة االقت�صاد با�سم "املديرية العامة لل�سيا�سات والربامج االقت�صادية"،
تتبع وكيل الوزارة.
املــادة الثانيــــة
تلغى املديرية العامة للمتابعة والتقييم من الهيكل التنظيمي لوزارة االقت�صاد.
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443 / 2 / 2 :هـ
املوافـــــق2021 / 9 /9 :م

د� .سعيد بن محمد بن �أحمد ال�صقري
وزي ـ ـ ـ ـ ــر االقت�صـ ـ ـ ـ ــاد
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وزارة الرتبية والتعليم
قــرار وزاري
رقــم 2021/190
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/79بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2018/34بتحديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم،
و�إىل الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،٢٠٢٠/٥٨
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بامللحق رقم ( )١املرفق بالئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية امل�شار �إليها ،امللحق
املرفق بهذا القرار.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443/2/ 1 :هـ
املوافـــــق2021/ 9 /8 :م
د .مديحـة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبي ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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ملحق رقم ()1
عقـد ا�ستئجـار و�سيلـة النقـل املدر�سيـة
�إنه فـي يوم ،............املوافق ٢٠ / /م ،مت االتفاق بني كل من:
 - 1وزارة الرتبية والتعليم
وميثلهـ ـ ـ ــا ف ـ ــي التوقيـ ـ ـ ــع مديـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــام املديري ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة للرتبـ ـيـ ــة والتعليـ ـ ـ ــم
فـ ــي حمافظة . ...................
�صندوق الربيد ،....... :الرمز الربيدي ،....... :الفاك�س ( . ............ :طرف �أول)
 - ٢املالك. ............................................. /
الرقم املدين:
(طرف ثان)
رقــم الهاتـف:
�سجل جتاري رقم:
وقد اتفق الطرفان على الآتي:
البند الأول:
تعد الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية ،وا�شرتاطات الأمن وال�سالمة فـي و�سائل نقل
الطلبة ،و�أي قرارات ت�صدرها الوزارة من وقت لآخر فـي �ش�أن مو�ضوع العقد جزءا ال يتجز�أ
من العقد.
البند الثاين:
يلت ــزم الطــرف الثان ــي بتوفـي ــر (حافل ــة  /مركبة  /قارب) رقـ ــم ( ،).../...ونوعه ـ ــا
(حافلة  ،.....طراز  ،.....ال�سعة  ).....مـع �سائ ــق مقاب ــل مبلغ قــدره ( .....ر.ع) .......
ريال عماين ،يدفعها الطرف الأول فـي نهاية كل �شهر ميالدي.
البند الثالث:
ي�ســري هــذا العقــد خــالل الفتــرة مــن ٢٠ / /م ،وحتــى ٢٠ / /م ،وبحـد �أق�صى ()10
ع�شرة �أ�شهــر ،ويجوز لأي من الطرفـني �إنهاء العقد قبل انتهائه� ،شريطة �إخطار الطرف
الآخر كتابة قبل تاريخ �إنهائه مبدة ال تقل عن �شهر واحد على الأقل.
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البند الرابع:
يلتزم الطرف الثاين ب�أن تكون و�سيلة النقل املدر�سية و�سائقها مو�ضوع العقد فـي خدمة
مدر�سة/مدار�س  ،................................مدة مت�صلة من ال�ساعة  ،......حتى
ال�ساعة  ......يوميا ،وفق عدد النقالت الذي يحدده الطرف الأول ،ما عدا �أيام الإجازات
الأ�سبوعية ،والأعياد ،واملنا�سبات الر�سمية ،ويحق للطرف الأول تغيري م�سار ومكان عمل
احلافلة ،وعدد النقالت خالل فرتة التعاقد من دون �أي تكلفة �إ�ضافـية.
البند اخلام�س:
فـي حال كانت و�سيلة النقل املدر�سية من نوع قارب ،فعلى الطرف الثاين �أن يلتزم بالآتي:
 - 1جتهيز القارب بالوقود الكافـي ،وكذلك �أدوات الإنقاذ ومكافحة احلرائق و�صيانتها.
 - 2اختيار طاقم من البحارة ذوي اخلربة فـي جمال قيادة القارب.
 - 3توف ـي ــر �صنـ ــدوق الإ�سعافـ ــات الأوليـ ــة بالإ�ضافة �إىل توفـري مظلة واقية حلماية
الركاب من مياه البحر.
 - 4االلتزام باملواقيت املحددة للرحالت والوقوف فـي الأماكن الآمنة امل�سموح بها
�أثناء �صعود ونزول الركاب.
البند ال�ساد�س:
يحق للطرف الأول �أن يطلب من الطرف الثاين كتابيا خالل فرتة امتحانات ال�صفوف
( )12-5للف�صلني :الأول والثاين ،والدور الثاين توجيه خدمة و�سيلة النقل املدر�سية لأي
مدر�سة �أخرى غري املن�صو�ص عليها فـي العقد ،على �أن تكون فـي نطاق املدار�س التابعة
للمديرية.
البند ال�سابع:
يلتزم الطرف الثاين بتنفـيذ كل ما يكلف به من خدمات من قبل املديرية �أو الإدارة التابعة
لها �أو املدر�سة ،طاملا كان ذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية وفـي حدود املديرية التي يعمل
بها ،ويح ــق للط ــرف الأول تكليـفه فـي غري �ساعات العمل الر�سمية �أو خارج املديرية التي
يعمل بها مقابل �أجر يحدد باتفاق الطرفـني.
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البند الثامن:
فـي حال قيام الطرف الأول بتكليف الطرف الثاين بالقيام بالنقل لذات املدر�سة فـي الفرتة
امل�سائية ،يكون ذلك مبوجب عقد منف�صل عن هذا العقد.
البند التا�سع:
يحق للطرف الأول �أن ي�ستقطع من الطرف الثاين ر�سم جتديد عقد و�سيلة النقل املدر�سية
املن�صو�ص عليها فـي امل�سل�سل رقم ( )٤من اجلدول املرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٨ / ٣٤
بتحديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم ،وذلك من قيمة الأجر
ال�شهري لل�شهر الأول املحددة فـي البند الثاين من العقد.
البند العا�شر:
فـي حال تخلف الطرف الثاين عن نقل الطلبة ،ف�إنه يحق للطرف الأول ا�ستئجار و�سيلة
نقل مدر�سية �أخرى على ح�ساب الطرف الثاين ،على �أن تخ�صم قيمة اال�ستئجار من
م�ستحقاته لدى الطرف الأول ،وفـي حالة عدم اال�ستئجار ،ف�إنه �سيتم خ�صم مقدار القيمة
الإيجارية عن اليوم الذي تخلف فـيه عن نقل الطلبة.
البند احلادي ع�شر:
فـي حال خمالفة الطرف الثاين لأي بند من بنود العقد� ،أو عدم تقيده بالتعليمات املوجهة
�إليه من قبل املديرية �أو الإدارة التابعة لها �أو املدر�سة ،ف�إنه يحق للطرف الأول توقيع
غرامة مالية بواقع ( )٪٥خم�سة فـي املائة من قيمة الأجر ال�شهري املحددة فـي البند
الثاين من العقد ،وذلك عن كل خمالفة مثبتة ،وفـي حال تكرار املخالفة يحق للطرف
الأول �إنهاء العقد من دون االلتزام مبدة الإخطار املحددة فـي البند الثالث من العقد.
البند الثاين ع�شر:
يحق للطرف الأول �إيقاف و�سيلة النقل املدر�سية املتعاقد عليها فـي حال عدم قيام الطرف
الثاين بتجديد رخ�صة ت�سيريها �إذا ما انتهت فرتة �صالحيتها خالل مدة العقد ،ويحق
للطرف الأول �إيقاف م�ستحقات الطرف الثاين فـي حال عدم التزامه بالتجديد ،كما يحق
للطرف الأول ا�ستئجار و�سيلة نقل مدر�سية �أخرى على ح�ساب الطرف الثاين ،على �أن
تخ�صم قيمة اال�ستئجار من م�ستحقاته لدى الطرف الأول ،مع عدم الإخالل مبا ورد فـي
البند احلادي ع�شر.
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البند الثالث ع�شر:
يحق للطرف الأول �أن يدفع للطرف الثاين ن�سبة ( )%60من قيمة الأجر ال�شهري املحددة
فـي البند الثاين من العقد عن فرتة تعليق ت�شغيل و�سائل النقل املدر�سية لأي ظرف يقدره
الطرف الأول ،وذلك خالل ال�شهر التايل من التعليق ،وفـي حال رغبة الطرف الأول فـي
ت�شغيل و�سيلة النقل املدر�سية خالل فرتة التعليق ملدة تقل عن �أيام العمل الفعلية فـي ذلك
ال�شهر ،ف�إنه يجوز للطرف الأول دفع �أجرة و�سيلة النقل ب�أجر يومي حمت�سب على �أ�سا�س
القيمة ال�شهرية للعقد.
البند الرابع ع�شر:
يجوز للطرف الأول �إنهاء العقد دون �أي �إخطار فـي احلاالت الآتية:
 - ١قيام الطرف الثاين ب�إيقاف و�سيلة النقل املدر�سية خالل الأيام الفعلية ب�سبب
مطالبته برفع القيمة الإيجارية.
� - ٢إخالل الطرف الثاين �أو �أي من تابعيه بالآداب العامة �أو ب�أي من التزاماته
املن�صو�ص عليها فـي العقد.
 - ٣ا�ستخدام و�سيلة نقل مدر�سية �أخرى بخالف و�سيلة النقل املدر�سية املتفق عليها
دون موافقة الطرف الأول.
البند اخلام�س ع�شر:
عند توجيه �أي مكاتبات بني الطرفـني ،يجب �أن تكون على عنوان الطرف الآخر املو�ضح
فـي هذا العقد ،وذلك عن طريق الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س.
البند ال�ساد�س ع�شر:
يخ�ضع هذا العقد لكافة القوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنة ،وفـي حالة
حدوث خالف بني الطرفـني حول تف�سري �أو تنفـيذ �أي بند من بنود العقد ،ومل تتم ت�سويته
بالطرق الودية ،يحال �إىل حمكمة الق�ضاء الإداري للف�صل فـيه.
البند ال�سابع ع�شر:
حرر هذا العقد باللغة العربية من ( )3ثالث ن�سخ )2( ،اثنتني منها للطرف الأول ،وواحدة
للطرف الثاين ،للعمل مبوجبها.
الطرف الثاين
املال ـ ــك /

الطرف الأول
وزارة الرتبية والتعليم
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وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقــم 2021/118
بوقـف ا�ستقبـال طلبـات املوافقـة
للح�صول على تراخي�ص �أن�شطة ت�صنيع م�سحوق وزيت ال�سمك
ا�ستنادا �إىل قانون الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/20
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/92بتعديــل م�سمــى وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
�إىل وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكي ــة وموارد املياه وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ،94/4
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يوقف ا�ستقبال طلبات املوافقة للح�صول على تراخي�ص �أن�شطة ت�صنيع م�سحوق وزيت ال�سمك.
املــادة الثانيــــة
يوقف التو�سع فـي الطاقة الإنتاجية لأن�شطة ت�صنيع م�سحوق وزيت ال�سمك املرخ�ص لها.
املــادة الثالثــــة
تلغى املوافقات ال�صادرة من هذه الوزارة ،والتي مل ت�ستكمل �إجراءات ا�ستخراج الرتخي�ص
من اجلهة ذات االخت�صا�ص خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1442/11/ 3 :هـ
املوافـــــق2021/ 6 /14 :م

د� .سعـــود بن حمـــود بن �أحمــــد احلب�ســــي
وزير الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
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وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قـرار لـجنة قبول املحامني
رقم 2021/8/2
باملوافقة على تعديل عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و�إلــى القـ ــرار الـ ــوزاري رق ـ ــم 99/70ب�ش ـ ـ�أن ال�شـ ــروط والإج ــراءات الالزمـ ـ ــة لت�أ�سي ـ ـ ــ�س
ال�شركــات املدنيــة للمحامــاة،
و�إىل قـ ــرار جلنـ ـ ــة قب ـ ــول املحاميـ ــن رقـ ــم  2019/2/63بت�أ�سي ـ ــ�س �شرك ـ ـ ــة � /سعود الزدجايل
وخمتار الربيكي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ( �شرك ــة مدنيــة للمحاماة )،
و�إلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم  2021/8بتاريخ 2021/8/24م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقـ ــة علــى تعدي ـ ــل عق ــد ت�أ�سي ــ�س �شركــة � /سعود الزدجايل وخمتار الربيكي للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية (�شرك ــة مدنيــة للمحاماة) ,املرفق.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1443 / 1 / 15 :هـ
املوافـــــق 2021 / 8 / 24 :م
د � .سلطان بــن حمد بن �سامل ال�سيابي
قا�ضـ ـ ــي املحكم ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ــ�س جلن ـ ــة قبـ ـ ــول املحامـ ــني
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تعديــل عقــد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إ�شارة �إىل قرار جلنة قبول املحامني رقم  2019/2/63باملوافقة على ت�أ�سي�س �شركة مدنية
للمحام ــاة با�س ــم �سعـ ــود الزدجال ــي وخمتــار الربيكي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية،
فقد اتفق ال�شريك � /سعود بن عبداللـه بن �سليمان الزدجايل ،مع ال�شريك الأول  /خمتــار بن
�شنني بن جمعة الربيكي ،على تعديل عقد الت�أ�سي�س وذلك ب�أن يبيع ويتنــازل ال�شري ــك /
�سعـ ــود الزدجال ــي ع ــن ح�ص ــ�صه كامل ــة للمحامــي  /علــي بن حم ــد بن م�صبــح الربيكــي،
وتعديل املواد ( )1و( )2و( )3و( )8لتكون على النحو الآتي:
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يكون ا�سم ال�شركة (علي وخمتار الربيكي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكون املركز الرئي�سي لل�شركة ب�سلطنة عمان فـي (حمافظة م�سقط) ،ويجوز لل�شركة �إن�شاء
فروعا داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
اجلن�سية

حمل الإقامة  /العنوان

 1خمتار بن �شنني بن جمعة الربيكي

عماين

الغربة  -والية بو�شر -
حمافظة م�سقط

 2علي بن حمد بن م�صبح الربيكي

عماين

اخلوير -والية بو�شر -
حمافظة م�سقط

م

اال�ســم
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مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
تتم �إدارة ال�شركة عن طريق �شركائها �أعاله ويتوىل كل منهم مهامه الآتية:
املحامي خمتار بن �شنني بن جمعه الربيكي:
 -1عمل الئحة داخلية لنظام العمل بال�شركة.
 -2متابعة الق�ضايا واملذكرات اخلا�صة ب�ش�أنها وتقدمي اال�ست�شارات القانونية وعمل
العقود اخلا�صة باملوكلني.
 -3ت�سجيل وتدوين اي�صاالت ال�سداد وال�صادرات والواردات و�إ�صدار اعتماد �أوامر
ال�شراء اخلا�صة بال�شركة ون�سبة الو�سطاء ووكالء العمولة لل�شركة.
 -4تنظي ـ ــم �ش ـ ـ�ؤون العامل ــني م ــن املحامــني وغريهــم ،ح�سب مقت�ضيات العمل ومبا
ال يتعار�ض مع م�صالح ال�شركة.
 -5متابعة كل املهام الوظيفية اخلا�صة بال�شريك الآخر بحالة تغيبه عن العمل.
املحامي علي بن حمد بن م�صبح الربيكي:
 -1متابعة عقود ال�شركات والعالقات العامة والتوا�صل معهم والعناية بذلك من
�أجل ا�ستمرار هذه العالقات.
 -2متابعة الأعمال القانونية والإدارية اخلا�صة باملوكلني باجلهات الإدارية وتخلي�صها
حتى و�صولها �إىل املحكمة.
 -3متابعة كل املهام الوظيفية اخلا�صة بال�شريك الآخر بحالة غيابه عن العمل.
توقيع ال�شركاء
التوقيع
التوقيع

خمتــار بن �شنني بن جمعة الربيكي
عل ــي بن حم ــد بن م�صبـ ــح الربيكي
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قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2021/8/3
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2021/8بتاريخ 2021/8/24م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ت�أ�سيــ�س �شرك ــة /خالد املطاعني وبدر البو�سعيدي للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية (�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1443/ 1 /15 :هـ
املوافـــــق 2021/ 8 /24 :م
د � .سلطان بــن حمد بن �سامل ال�سيابي
قا�ضـ ـ ــي املحكم ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ــ�س جلن ـ ــة قبـ ـ ــول املحامـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم الأحد 2021/6/27م ،اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون �أدناه على ت�أ�سي�س
�شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون املحاماة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/108و�أحكام القرار الوزاري رقم  99/70ال�صادر فـي
�ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يك ــون ا�ســم ال�شرك ــة :خالد املطاعني وبدر البو�سعيدي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية (�شركة
مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط (�سلطنة عمان) ،ويج ــوز لل�شرك ــة �أن
تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

حمل الإقامة  /العنوان

الفتح  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
 1بدر بن هالل بن عبداللـه البو�سعيدي عماين
�سكة رقم - 5946 :منزل رقم2545 :
العذيبة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
 2خالـ ـ ــد بن حم ـ ــد بن را�ش ـ ــد املطـ ـ ــاعن ــي عماين
�سكة رقم - 4874 :منزل رقم4664 :
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من
احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان
الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم فـي
الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�صياغة العقود
واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد أ� ال�شركة �أعمالها من تاريــخ موافقــة جلن ــة قبول املحامني ،وت�ستمر �إىل �أن يتم حلها
�أو ت�صفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة (15.000ر.ع) خم�سة ع�شر �ألف ريال عمان ـ ــي مق�ســم �إىل ( )2ح�صتني
بقيمة ا�سمية قدرها (� )7.500سبعة �آالف وخم�سمائة ريـال عماين للح�صـ ــة الواح ــدة.
م

ا�سم ال�شريك

1

بدر بن هالل بن عبداللـه البو�سعيدي

2

خالـ ـ ــد بن حم ـ ــد بن را�ش ـ ــد املطـ ـ ــاعن ــي
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة ,وفـي حالة
وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إىل ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد تغطية
خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
أ�  -يعني املحامي  /بدر بن هالل بن عبداللـه البو�سعيدي مدير لل�شركة بالإجماع ب�صفته
�شريك وميكن �أن يكون من بني ال�شركاء �أو غريهم من املحامني املرخ�ص لهم مبزاولة
مهنة املحاماة.
ب  -يتوىل املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري ال�شركاء املحامني وذلك
ح�سب مقت�ضيات العمل.
-91-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407

د  -يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة وله �أن يطلع بنف�سه فـي مركز
ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه الن�صح ملديرها
وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة خمالفة
للقانون �أو لعقد ال�شركة.
هـ  -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك قبل
�شهرين على الأقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة
نتيجة اعتزاله.
و  -تلتزم ال�شركة ب�أعمال املدير التي قام بها با�سم ال�شركة والتي تدخل �ضمن �صالحياته.
حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة باقــي ال�شركــاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء ،وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك فـي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
كيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها.
 - 2اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 4إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 5صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 6عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 7أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إىل ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
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ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إىل �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إىل حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47
توقيع ال�شركاء
اال�سم :بدر بن هالل بن عبداللـه البو�سعيدي

التوقيـــع

اال�سم :خالـ ـ ــد بن حم ـ ــد بن را�ش ـ ــد املطـ ـ ــاعن ــي

التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2021/8/4
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2021/8بتاريخ 2021/8/24م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ت�أ�سيــ�س �شرك ــة /حممد الكيومي و�سامل الغافري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
(�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي1443/ 1 /15 :هـ
املوافـــــق2021/ 8 /24 :م
د � .سلطان بــن حمد بن �سامل ال�سيابي
قا�ضـ ـ ــي املحكم ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ــ�س جلن ـ ــة قبـ ـ ــول املحامـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم الأربعاء 2021/3/24م ،اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون �أدناه على ت�أ�سي�س
�شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون املحاماة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/108و�أحكام القرار الوزاري رقم  99/70ال�صادر فـي
�ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يك ــون ا�ســم ال�شرك ــة( :حممد الكيومي و�سامل الغافري) للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
(�شركة مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط (�سلطنة عمان) ،ويج ــوز لل�شرك ــة �أن
تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

حمل الإقامة  /العنوان

 1حممد بن �سامل بن حارث الكيومي عماين

والية العامرات  -حمافظة م�سقط

� 2سالــم بن خلفان بن �سعيد الغافري عماين

والية بهالء  -حمافظة الداخلية
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من
احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان
الإدارية الأخرى ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم
فـي الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�صياغة
العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد أ� ال�شركة �أعمالها من تاريــخ موافقــة جلن ــة قبول املحامني ،وت�ستمر �إىل �أن يتم حلها
�أو ت�صفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة (10.000ر.ع) ع�شرة �آالف ريال عمان ـ ــي مق�ســم �إىل ( )2ح�صتني بقيمة
ا�سمية قدرها ( )5.000خم�سة �آالف ريـال عماين للح�صـ ــة الواح ــدة.
م

ا�سم ال�شريك

1

حممد بن �سامل بن حارث الكيومي

2

�سالــم بن خلفان بن �سعيد الغافري
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة ,وفـي حالة
وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إىل ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد تغطية
خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
�أ  -يتوىل �إدارة ال�شركة املحامي /حممد بن �سامل بن حارث الكيومي مديرمفو�ض عن ال�شركة.
ب  -يتوىل املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وذلك ح�سب
مقت�ضيات العمل.
د  -ي�س�أل املدير ب�صفة �شخ�صية جتاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح �أو
عقد ال�شركة �أو اخلط أ� فـي الإدارة.
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هـ  -ال يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه فـي
مركز ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه الن�صح
ملديرها وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و  -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك قبل
�شهرين على الأقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة
نتيجة اعتزاله.
ز  -تلتزم ال�شركة ب�أعمال املدير التي قام بها با�سم ال�شركة والتي تدخل �ضمن �صالحياته.
حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة باقــي ال�شركــاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء ،وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك فـي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
كيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها.
 - 2اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 4إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 5صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 6عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 7أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إىل ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
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ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إىل �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إىل حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47
توقيع ال�شركاء
اال�سم :حممد بن �سامل بن حارث الكيومي

التوقيـــع

اال�سم� :سالــم بن خلفان بن �سعيد الغافري

التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2021/8/5
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2021/8بتاريخ 2021/8/24م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ت�أ�سيــ�س �شرك ــة /اللزامي واحلرا�ص ــي للمحامــاة واال�ست�شارات القانونية
(�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي1443/ 1 /15 :هـ
املوافـــــق2021/ 8 /24 :م
د � .سلطان بــن حمد بن �سامل ال�سيابي
قا�ضـ ـ ــي املحكم ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ــ�س جلن ـ ــة قبـ ـ ــول املحامـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم الأحد 2021/6/27م ،اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون �أدناه على ت�أ�سي�س
�شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون املحاماة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/108و�أحكام القرار الوزاري رقم  99/70ال�صادر فـي
�ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يكـ ـ ــون ا�س ـ ــم ال�شركـ ـ ــة :اللزامـ ـ ــي واحلرا�صـ ــي للمحامـ ــاة واال�ست�شـ ــارات القانونيـ ــة
(�شركة مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط (�سلطنة عمان) ،ويج ــوز لل�شرك ــة �أن
تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

 1معـ ــاذ بن عبداللـه بن �سعيــد اللزامي عماين

حمل الإقامة  /العنوان
والية قريات  -حمافظة م�سقط

 2الأزهر بن �أحمد بن �سليمان احلرا�صي عماين والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من
احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان
الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم فـي
الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�صياغة العقود
واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد أ� ال�شركة �أعمالها من تاريــخ موافقــة جلن ــة قبول املحامني ،وت�ستمر �إىل �أن يتم حلها
�أو ت�صفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة (20.000ر.ع) ع�شرون �ألف ريال عمان ـ ــي مق�ســمة �إىل ( )20.000ع�شرين
�ألف ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها ( )1ريـال عماين واحد للح�صـ ــة الواح ــدة.
م
1

ا�سم ال�شريك
مع ـ ــاذ بن عبــداللــه بن �سعيـ ــد اللزامي

عدد احل�ص�ص
 10.000ح�صة

الن�سبة
٪50

2

الأزهــر بن �أحمد بن �سليمـان احلرا�صي

 10.000ح�صة

٪50
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة ,وفـي حالة
وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إىل ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد تغطية
خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
أ�  -يتوىل �إدارة ال�شركة املحامي /مع ـ ــاذ بن عبــداللــه بن �سعيـ ــد اللزامي واملحامي /الأزهــر بن
�أحمد بن �سليمـان احلرا�صي  ،ويجوز تعيني مدير باتفاق ال�شركاء وميكن �أن يكون من بني
ال�شركاء �أو غريهم من املحامني املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة املحاماة.
ب  -يتوىل املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وذلك ح�سب
مقت�ضيات العمل.
 - 7ي�س�أل املدير ب�صفة �شخ�صية جتاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح
�أو عقد ال�شركة �أو اخلط�أ فـي الإدارة.
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د  -ال يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه فـي
مركز ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه الن�صح
ملديرها وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة.
هـ  -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك قبل
�شهرين على الأقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة
نتيجة اعتزاله.
و  -تلتزم ال�شركة ب�أعمال املدير التي قام بها با�سم ال�شركة والتي تدخل �ضمن �صالحياته.
حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة باقــي ال�شركــاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء ،وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك فـي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
كيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها.
 - 2اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 4إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 5صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 6عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 7أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إىل ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
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ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إىل �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إىل حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47
توقيع ال�شركاء
اال�سم :مع ـ ــاذ بن عبــداللــه بن �سعيـ ــد اللزامي

التوقيـــع

اال�سم :الأزهــر بن �أحمد بن �سليمـان احلرا�صي

التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2021/8/6
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2021/8بتاريخ 2021/8/24م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ت�أ�سيــ�س �شرك ــة /املرزوقي و�سليمان املرجبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
(�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي1443/ 1 /15 :هـ
املوافـــــق2021/ 8 /24 :م
د � .سلطان بــن حمد بن �سامل ال�سيابي
قا�ضـ ـ ــي املحكم ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ــ�س جلن ـ ــة قبـ ـ ــول املحامـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه من تاريخ موافقة جلنة قبول املحامني ،اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون �أدناه على
ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون
املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/108و�أحكام القرار الوزاري رقم 99/70
ال�صادر فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يك ــون ا�ســم ال�شرك ــة :املرزوقي و�سليمان املرجبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية (�شركة
مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط (�سلطنة عمان) ،ويج ــوز لل�شرك ــة �أن
تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
اجلن�سية

حمل الإقامة  /العنوان

م

اال�ســـــم

 1حممد بن علــي بن خمي ــ�س املرزوقي

عماين

والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة

� 2سليمان بن حممد بن �سليمان املرجبي

عماين

والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من
احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان
الإدارية الأخرى ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم
فـي الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�صياغة
العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد أ� ال�شركة �أعمالها من تاريــخ موافقــة جلن ــة قبول املحامني ،وت�ستمر �إىل �أن يتم حلها
�أو ت�صفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة (30.000ر.ع) ثالثون �ألف ريال عمان ـ ــي مق�ســم �إىل ( )2ح�صتني بقيمة
ا�سمية قدرها ( )15.000خم�سة ع�شر �ألف ريـال عماين للح�صـ ــة الواح ــدة.
م
1

ا�سم ال�شريك
حممد بن علــي بن خمي ــ�س املرزوقي

عدد احل�ص�ص
 15.000ح�صة

الن�سبة
٪50

2

�سليمان بن حممد بن �سليمان املرجبي

 15.000ح�صة

٪50
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء منا�صفة بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة ,وفـي
حالة وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إىل ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد
تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
أ�  -يتوىل �إدارة ال�شركة املحامي ال�شريك (�سليمان بن حممد بن �سليمان املرجبي) ويكون
ال�شريكان املحاميان �أعاله مفو�ضني بالتوقيع متحدين �أو منفردين.
ب  -يتوىل املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وذلك ح�سب
مقت�ضيات العمل.
د  -ي�س�أل املدير ب�صفة �شخ�صية جتاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح �أو
عقد ال�شركة �أو اخلط أ� فـي الإدارة.
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هـ  -ال يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه فـي
مركز ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه الن�صح
ملديرها وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة.
و  -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك قبل
�شهرين على الأقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة
نتيجة اعتزاله.
ز  -تلتزم ال�شركة ب�أعمال املدير التي قام بها با�سم ال�شركة والتي تدخل �ضمن �صالحياته.
حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة باقــي ال�شركــاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء ،وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك فـي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
كيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها.
 - 2اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 4إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 5صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 6عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 7أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إىل ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
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ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إىل �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إىل حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47
توقيع ال�شركاء
اال�سم :حممد بن علــي بن خمي ــ�س املرزوقي

التوقيـــع

اال�سم� :سليمان بن حممد بن �سليمان املرجبي

التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2021/8/7
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2021/8بتاريخ 2021/8/24م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ت�أ�سيــ�س �شرك ــة /يعرب ال�صيعري و�سعود املعويل حمامون وم�ست�شارون
قانونيون (�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1443/ 1 /15 :هـ
املوافـــــق 2021/ 8 /24 :م
د � .سلطان بــن حمد بن �سامل ال�سيابي
قا�ضـ ـ ــي املحكم ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ــ�س جلن ـ ــة قبـ ـ ــول املحامـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم اخلمي�س 2021/5/27م ،اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون �أدناه على ت�أ�سي�س
�شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون املحاماة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/108و�أحكام القرار الوزاري رقم  99/70ال�صادر فـي
�ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يك ــون ا�ســم ال�شرك ــة :يعرب ال�صيعري و�سعود املعويل حمامون وم�ست�شارون قانونيون
(�شركة مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط (�سلطنة عمان) ،ويج ــوز لل�شرك ــة �أن
تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

حمل الإقامة  /العنوان

 1يعرب بن عبداللـه بن حممد ال�صيعري عماين

والية بو�شر -حمافظة م�سقط

� 2سع ـ ــود بن �صال ــح بن �أحمد املعــويل عماين

والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام بكل ما هو متعلق ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد�أ ال�شركة �أعمالها بعد �صدور القرار من اجلهات املخت�صة ،وت�ستمر �إىل �أن يتم حلها �أو
ت�صفـيتها طبقا لالتفاق �أو القواعد املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة (20.000ر.ع) ع�شرون �ألف ريال عمان ـ ــي مق�ســمة �إىل ( )20.000ع�شرين
�ألف ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها ( )1ريـال عماين واحد للح�صـ ــة الواح ــدة.
م
1

ا�سم ال�شريك
يعرب بن عبداللـه بن حممد ال�صيعري

عدد احل�ص�ص
 10.000ح�صة

الن�سبة
٪50

2

�سع ـ ــود بن �صال ــح بن �أحمد املعــويل

 10.000ح�صة

٪50

كيفـية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء منا�صفة بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة ,وفـي
حالة وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إىل ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد
تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
أ�  -يتوىل �إدارة ال�شركة مدير يعينه ال�شركاء بالإجماع ،وقد اختار ال�شركاء بالإجماع
املحامي /يعرب بن عبداللـه ال�صيعري ،واملحامي� /سعود بن �صالح املعويل ،ليكون
كالهما مديرين لل�شركة مو�ضوع هذا العقد منفردين وب�صالحيات مطلقة.
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ب  -يتوىل املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني وموظفي ال�شركة ،وذلك
بح�سب مقت�ضيات العمل.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وذلك ح�سب
مقت�ضيات العمل.
د  -ي�س�أل املدير ب�صفة �شخ�صية جتاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح �أو
عقد ال�شركة �أو اخلط أ� فـي الإدارة.
هـ  -ال يجــوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه
فـي ال�شركة على �سري �أعمالها ،و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها ،و�أن يوجه الن�صح
ملديرها ،وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة ،ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و  -يجب على املدير فـي حال رغبته اعتزال الإدارة �أن يخطر ال�شركاء بذلك ،قبل �شهرين
على الأقل من تاريخ االعتزال ،و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة نتيجة
اعتزاله.
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حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لأي من ال�شركاء دون موافقة ال�شركاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة.
ج  -يـ ــجوز لأي م ــن ال�شرك ــاء االن�س ــحاب م ــن ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض
�أو بدون عو�ض لأي من ال�شركاء� ،أما فـي حال التنازل لغري ال�شركاء فالبد فـي هذه
احلالة من موافقة ال�شريك الآخر.
د  -ال يكت�سب ورثة ال�شريك املتوفى �صفة ال�شريك ،وعلى بقية ال�شركاء تعوي�ض الورثة
بقيمة ن�صيبه من ال�شراك ــة ب ــما يعـ ــادل قيم ــة ح�ص ــته م ــن موجـ ــودات ال�شرك ــة
املادية �أو �أنهم ي�ستحقون املرتب ال�شهري الذي كان يتقا�ضاه ال�شريك املتوفـى ،كما
�أنه ال ي�ستحق الورثة الأرباح ال�سنوية اعتبارا من ال�سنة التالية للوفاة بناء على اتفاق
ال�شركاء.
هـ  -ك ــل ق ــرارات ال�شرك ــاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة �أو تعديل ح�ص ــة ال�شريــك فـي امل�شاركة فـي �أرباح وخ�سائر ال�شركة ،يجب �أن
يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
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كيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها.
 - 2اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة ال�شركاء وجلنة قبول املحامني.
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 4إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 5صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 6عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 7أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إىل ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إىل �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
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�أ�صول ال�شركة
املـــادة ( ) 12
تكون �أ�صول ال�شركة كالأثاث و�أجهزة احلا�سوب وغريها من املوجودات املادية مملوكة
منا�صفة لل�شركاء وفـي حال رغبة �أي من ال�شركاء فـي االن�سح ــاب من ال�شركة يتم تعوي�ضه
عن تلك املوجودات بح�سب ن�سبته فـي ال�شركة ( )%50وفق ــا لقيمت ــها وقت ان�سحابه من
ال�شركة على �أن يتم التقييم وفقا ملا يقدره املخت�صني فـي هذا املجال.
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 13
�أ  -فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هـذا العقد يطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ،96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات
الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب -فـي حال وجود خالف بني ال�شركاء حول تف�سي ــر �أي مــن ن�صــو�ص هذا العقد ي�سعى
ال�شركاء �إىل حله وديا ف�إن مل يتم حل اخلالف خالل ثالثون يوما من تاريخ �إر�سال
ا�شعار الت�سوية الودية يتم تعيني حمكم باتفاق الأطراف وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين
رقم .97/47
توقيع ال�شركاء
اال�سم :يعرب بن عبداللـه بن حممد ال�صيعري

التوقيـــع

اال�سم� :سع ـ ــود بن �صال ــح بن �أحمد املعــويل

التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2021/8/8
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2021/8بتاريخ 2021/8/24م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ت�أ�سيــ�س �شرك ــة� /إبراهيم ال�شحي وح�سني الفار�سي حمامون وم�ست�شارون
قانونيون (�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي1443/ 1 /15 :هـ
املوافـــــق2021/ 8 /24 :م
د � .سلطان بــن حمد بن �سامل ال�سيابي
قا�ضـ ـ ــي املحكم ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ــ�س جلن ـ ــة قبـ ـ ــول املحامـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم الأحد 2021/5/30م ،اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون �أدناه على ت�أ�سي�س
�شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون املحاماة
ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رقم  ،96/108و�أحكام القرار الوزاري رقم  99/70ال�صادر فـي
�ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يك ــون ا�ســم ال�شرك ــة� :إبراهيم ال�شحي وح�سني الفار�سي حمامون وم�ست�شارون قانونيون
(�شركة مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حفيت  -والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
اجلن�سية

حمل الإقامة  /العنوان

م

اال�ســـــم

� 1إبراهيــم بن جمعة بن �سامل ال�شحي

عماين

احلويل اجلديدة  -والية �صحم -
حمافظة �شمال الباطنة

 2ح�س ـ ــني بن عــلي بن مب ــارك الف ــار�سي

عماين

خور امللح  -والية �صحم  -حمافظة
�شمال الباطنة
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من
احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان
الإدارية الأخرى ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم
فـي الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�صياغة
العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد أ� ال�شركة �أعمالها من تاريــخ موافقــة جلن ــة قبول املحامني ،وت�ستمر �إىل �أن يتم حلها
�أو ت�صفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة (3.000ر.ع) ثالثة �آالف ريال عمان ـ ــي مق�ســم �إىل ( )2ح�صتني بقيمة
ا�سمية قدرها (� )1.500ألف وخم�سمائة ريـال عماين للح�صـ ــة الواح ــدة.
م

ا�سم ال�شريك

1

�إبراهيــم بن جمعة بن �سامل ال�شحي

2

ح�س ـ ــني بن عــلي بن مب ــارك الف ــار�سي
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء منا�صفة بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة ,وفـي
حالة وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إىل ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد
تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
أ�  -يتوىل �إدارة ال�شركة كل من ال�شريك املحامي� /إبراهيم بن جمعة بن �سامل ال�شحي
وال�شريك املحامي /ح�س ـ ــني بن عــلي بن مب ــارك الف ــار�سي بالإجماع �أو االنفراد.
ب  -يتوىل ال�شريكان �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة
والقرارات الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل ال�شريكان على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون لهم فـي �سبيل ذلك القيام بالآتي:
 - 1و�ضع ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2و�ضع امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج
وامليزانيات املعتمدة.
 - 3و�ضع اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5و�ضع القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني وموظفي ال�شركة.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وذلك ح�سب
مقت�ضيات العمل.
 - 7ي�س�أل ال�شريكان ب�صفة �شخ�صية جتاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة
واللوائح �أو عقد ال�شركة �أو عن اخلط أ� فـي الإدارة.
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 - 8ال يجوز لأي موظف غري ال�شركاء �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة.
 - 9يجب على ال�شركاء فـي حال رغبة �أحدهم فـي االعتزال عن الإدارة �أن يخطر
ال�شريك الآخر وذلك قبل �شهرين على الأقل من تاريخ االعتزال والإ كان م�س�ؤوال
عن كل �ضرر يلحق بال�شركة نتيجة اعتزاله.
حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة ال�شري ــك الآخر �أن يــمار�س حل�ساب ــه ال ــخا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض ل�شريكه ،وب�شرط موافقة ال�شريك الآخر.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك فـي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شريك الآخر ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أو يتنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
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كيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها.
 - 2اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 4إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 5صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 6عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 7أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إىل ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إىل �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
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القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إىل حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47

توقيع ال�شركاء
اال�سم� :إبراهيـ ــم بن جمعة بن �سامل ال�شحي

التوقيـــع

اال�سم :ح�س ـ ــني بن عــلي بن مب ــارك الف ــار�سي

التوقيـــع
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــالن
تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن البـراءات املمنوحــة ،وذلك وفقـ ــا للمادة ( )10من �أحك ــام
قانــون حق ــوق امللكي ــة ال�صناعي ــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2008/67وامل ــادة ()36
من الئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم .2008/105
رمـوز البيانــات الببليوجرافـية
البيـان الببليوجرافـي

الرمـــــــز

رقم الرباءة
نوع الرباءة
رقم الطلب
تاريخ تقدمي الطلب

11
12
21
22

بيانات الأ�سبقية

30

تاريخ الن�شر عن قبول الطلب

44

تاريخ الن�شر عن الرباءة

45

الت�صنيف الدويل

51

ت�سمية االخرتاع

54

الو�صف املخت�صر

57

ا�سم طالب الرباءة
ا�سم املخرتع
ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
ا�سم الوكيل

71
72
73
74
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع
2015/3/15
()22
�سلطنــــــة عمــــــــــان
()21
OM/P/2015/00063
وزارة التجـــارة وال�صناعــة
2021/4/4
وترويــج اال�ستثمـــار
( )44اجلريدة الر�سمية رقم 1386 :
املديريـة العامـــة للتجـــــارة
()45
دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة
411
()11
B21C 25/08 , 35/04

Int.Cl.

)(51

( 1 )71مان�ش�سرت كوبر برودكت�س� ،إل �إل �سي (الواليات املتحدة الأمريكية)
2
(� 1 )72ستيوارت ،ت�شارلز �إل
2
(1 )73
2
(� 1 )74أبو غزالة للملكية الفكرية
()30

PCT/US2013/064558 11/10/2013
13/650,977
12/10/2012 US

( )12براءة اخرتاع

()54

�أنظمة وطرق ملكب�س بثق
تبد�أ احلماية من تاريخ 2013/10/11م وتنتهي بتاريخ 2033/10/10م

( )57يتعلق االخرتاع ب�أنظمة و�أجهزة وطرق لبثق املواد .فـي مناذج معينة ،ف�إنه يتم حتميل واحدة �أو �أكرث من
كتل جموفة على ق�ضيب �شياقي ممتد ونقلها بامتداد الق�ضيب ال�شياقي �إىل قالب دوار .يتم نقل الكتل
خالل م�شابك مائع ،والتي تتع�شق مع الق�ضيب ال�شياقي وتوفر مائع تربيد لطرف الق�ضيب ال�شياقي،
خالل مقاب�ض ال�شياق ،والتي تتع�شق مع الق�ضيب ال�شياقي ومتنعه من الدوران .ي�سبق مدك مكب�س واحد
�أو �أكرث الكتل خالل وليجة مركزة ثم �إىل القالب الدوار .يتم توفـري جتميعة �إخماد عند طرف البثق
ملكب�س البثق لإخماد املادة امل�شكلة بالبثق .ميكن توفـري و�سيلة حتكم منطقية قابلة للربجمة للتحكم
جزئيا على الأقل فـي عمليات نظام مكب�س البثق.
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Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein
where
the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers
(57) Systems,  devices,  and  methods  are  described  for  extruding  materials.  In  certain  
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modified bar  
nanoparticles,
or combinations
thereof.
The aqueous
downhole
fluid
through  a  centering  insert  and  into  the  rotating  die.  A  quench  assembly  is  provided  at  
may
be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof
an  performing
extrusion  a end  
of   the  
extrusion  
press   to  operation,
quench   another
the   extruded  
material.  
A  
for
fracturing
operation,
an injection
enhanced
oil recovery
programmable  logic  controller  may  be  provided  to  control,  at  least  in  part,  operations  
operation, and the like.
of  the  extrusion  press  system.
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�إعـــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املـادة ( )4/24من قانون حقوق امللكية ال�صناعية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � ،2008/67أنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية
امل�سجلة املذكورة باجلدول املرفـق ملـدة (  ) 5خم�س �سنوات �أخرى.
ا�ســــم ال�شركــــــة

تاريخ الت�سجيل

م رقم النموذج ال�صناعي
1

OM/ID/2016/00010

بولد �إنرتنا�شونال اف زد �سي �أو

2016/9/27

2

OM/ID/2011/00006

براديل فيك�ستوريز كوربور�شن

2011/5/9
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام
قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147578 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار ال�سويق ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147579 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (البيع باجلملة للنفايات واخلردة واملواد اخلا�صة
ب�إعادة التدوير).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إعادة تدوير اجليل القادم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147581 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العطور والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمي الغبرياء ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147582 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بروق اجلزي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147583 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زالل بي�ض للطعام ،بي�ض (تعبئة وتغليف حل�ساب الغري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �سواحل املحيط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147584 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العقارات ،ال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سار التطوير العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147587 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات( ,مقهى متنقل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اال�ستهداف العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147588 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،عر�ض ال�سلع،
جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب،
عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع احلو�سني املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147595 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع قطع غيار معدات ثقيلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطول االحرتاف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147602 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة برامج حا�سوب (�إ�صالح و�صيانة احلا�سب الآيل ومعدات طرفـية وبيع بالتجزئة
الهواتف النقالة وم�ستلزماتها وكامريات املراقبة و�إ�صالح و�صيانة الهواتف النقالة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدي�سق للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147604 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تو�صيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فندق احلديقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147606 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع ال�سجاد وال�ستائر واملفرو�شات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فريد احلجري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147607 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع العبايات الن�سائية وال�شيل ،بيع املالب�س اجلاهزة ،بيع العطور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ل�ؤل�ؤة اجلمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147610 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر،
خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن البيانات ،برجمة احلا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب،
ت�صميم برامج حا�سوبية ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكون الذكي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147611 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف النقالة وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو مالك املا�سية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147614 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التعليم التي توفرها املدار�س (التعليم الأ�سا�سي املرحلة الأويل � 1إىل .)4
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شرقة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147615 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل بن خمي�س بن را�شد ال�ساعدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147617 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سناء ال�شم�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147618 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد البناء واملنتجات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �ساي�س الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147620 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بهجة طاقة الدولية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147621 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سهام لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147622 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة كلمة العامل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147623 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأدوات املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النداء للم�شاريع املتطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147624 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صيدلية اخليال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147625 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع القم�شوعي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147627 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املخابز واحللويات ال�سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سامل بن حممد �سامل الرا�شدي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147628 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إر�شاد ،التدريب� ،إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�ضارات ال�شرق الأدنى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147630 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاوالت البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روافد �صحار املثالية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147631 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح و�صيانة �أجهزة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه بن �أحمد بن حممد املزاحمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147632 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الأمزون الطبية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147633 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم امل�شروبات والآي�س كرمي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االجتاه احل�صري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147635 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معر�ض لبيع ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأخوة املتحدة لل�سيارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147636 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حي النه�ضة املتميز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147638 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفندر العفـية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147639 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترخي�ص امللكية الفكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التطوير والتنمية للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147640 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد �صربي للم�شاريع واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147641 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث القانونية ،خدمات �إعداد الوثائق القانونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أالء الوهيبية حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147642 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو رناد املغريي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147643 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �صحار للأملنيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147644 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأدوات ومعدات �إطفاء احلريق والأمن وال�سالمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطياف بركاء احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147645 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل والعطور و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شرق الأو�سط للتجارة العامة واال�سترياد والت�صدير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147646 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور وبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قوافل الرحاب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147647 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإدارة املالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك العز الإ�سالمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147649 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية،
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147650 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه �أحمد عبداللـه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147651 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدر�سة النه�ضة احلديثة اخلا�صة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147652 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق (هايربماركت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الورد الأبي�ض للم�شاريع الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147653 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمارم ومناديل ورقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فهد الهوتي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147656 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طالءات قارية للت�سقيف ،ورق �أ�سفلتي مقوى للبناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االزدهار الوطنية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147658 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة ،قهوة ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات
�أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،كب�سوالت القهوة اململوءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قمة البادية العربية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147660 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير
�أجهزة احلا�سوب ،ت�أجري برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب،
ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ن�سخ برامج احلا�سوب ،حتميل برامج حا�سوبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع علي النبهاين احلديثة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147661 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للوازم ومعدات الرحالت والأدوات والأواين املنزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سهول الداخلية الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147662 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج
حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،ت�أجري برامج حا�سوب،
�صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ن�سخ برامج
احلا�سوب ،حتويل البيانات من و�سائط مادية �إىل �إلكرتونية� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على
�شبكة الإنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،توفـري �أجهزة
بحث فـي الإنرتنت ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن الأعطال ،تطوير النظام الأ�سا�سي
للكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع علي النبهاين احلديثة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147664 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جرانيت ،رخام ،حجر رملي للبناء ،حجر للبناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحجار �صحم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147665 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاوالت والبناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سبع جنوم لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147666 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه ،مياه معدنية م�شروبات ،ع�صري عنب ،ليمونا�ضة ،ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات،
مياه غازية ،م�شروبات الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القي�صر ال�ساطع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 112133 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد بن �سامل بن علي الها�شمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية جعالن بني بو علي ،حمافظة جنوب ال�شرقية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/8/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128605 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مال�س �صاللة للأعمال �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 40 :ر.ب� ،211 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130627 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة القناع الذهبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3074 :ر.ب ،211:والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133274 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأدوات والأجهزة الطبية و�أجهزة تقومي الأع�ضاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جممع الرعاية الفائقة الطبي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144565 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناعة عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املروحن للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 122 :ر.ب� ،495:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147439 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة اخلنجر للتطوير العقاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141422 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تثمني العقارات (العقارات وبيع �شراء الأرا�ضي و�سائط والتثمني و�إدارة املمتلكات)� ،إدارة
العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدكان للتجارة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146362 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،التمري�ض الطبي ،خدمات التطبيب عن بعد ،خدمات التحليل
الطبي لأغرا�ض الت�شخي�ص والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�صابيح ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

-165-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138962 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية واالعالن والرتويج ،خدمات �إدارة
الأعمال والأن�شطة التجارية والأعمال املكتبية ،خدمات
البيع بالتجزئة واجلملة املتعلقة جميعها مب�ستح�ضرات التعقيم واملنظفات واملعقمات
ال�شخ�صية واملتعلقة بالعالمة التجارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للمنظفات ال�صناعية �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ال�شمالية� ،شارع االزدهار ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138963 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التنظيف والتعقيم ،املعقمات ،م�ستح�ضرات التعقيم لال�ستعمال ال�شخ�صي،
م�ستح�ضرات الق�شط ،ال�صابون �صابون التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للمنظفات ال�صناعية �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ال�شمالية� ،شارع االزدهار ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138964 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التنظيف التنظيف والتعقيم ،املعقمات ،م�ستح�ضرات التعقيم
لال�ستعمال ال�شخ�صي ،م�ستح�ضرات الق�شط ،ال�صابون و�صابون التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للمنظفات ال�صناعية �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ال�شمالية� ،شارع االزدهار ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138965 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية واالعالن والرتويج ،خدمات �إدارة الأعمال والأن�شطة
التجارية والأعمال املكتبية ،خدمات البيع بالتجزئة واجلملة املتعلقة
جميعها مب�ستح�ضرات التعقيم واملنظفات واملعقمات ال�شخ�صية واملتعلقة بالعالمة
التجارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للمنظفات ال�صناعية �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ال�شمالية� ،شارع االزدهار ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139149 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أثاث املنزل ،الطاوالت ،كرا�سي جلو�س ،الأ�سرة ،الكرا�سي الهزازة� ،أ�سرة الأطفال الهزازة،
�أ�سرة هزازة للر�ضع ،اطر الأ�سرة اخل�شبية ،كرا�سي عالية للأطفال ،م�شايات �أطفال� ،سالل
غري معدنية ومراتب للر�ضع والأطفال ،و�سادات ،خمدات ،لبادات مللعب الأطفال امل�سيج،
كرا�سي مبطنة ،ملحقات الكرا�سي املرتفعة وحتديدا و�سائد املقعد ولبادات الوقاية من
ان�سكاب الطعام ورفوف الألعاب التي تعلق على الكرا�سي العالية ،مقاعد �إطعام الأطفال،
�أ�سرة الأطفال� ،أ�سرة على �شكل �سالل ،حــ�صـر حلظائر لعب الأطفال ،الأ�سرة للأطفال
والر�ضع ،مقعد هزاز للأطفال وكل ما �سبق ذكره للر�ضع والأطفال ،لبادة تغيري حفا�ضات
الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوا انرتنا�شونال كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان / 31 :اف ،تاور تو ،تاميز �سكوير 1 ،ماثي�سون �سرتيت ،كوزواي باي,
هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139151 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ساند ر�أ�س ملقاعد ال�سيارات ،مقاعد �أمان الأطفال (ال�ستخدام ال�سيارة)� ،أغطية املقاعد
امل�ستخدمة فـي املركبات ،عربات الأطفال ،عربات الأطفال القابلة للطي ،عربات الأطفال
اخلفـيفة الوزن ،قما�ش مظلة عربات الأطفال ،قما�ش مظلة عربات الأطفال القابلة
للطي ،قما�ش مظلة عربات الأطفال اخلفـيفة الوزن ،غطاء عربات الأطفال ،غطاء عربات
الأطفال القابل للطي ،عربات نزهة الأطفال وكرا�سي الأطفال القابلة للطي على عجالت
وعربات الر�ضع ،جمموعة ال�سفر للر�ضع والأطفال وحتديدا جمموعة عربات نزهة
الأطفال املركبة ومقاعد ال�سيارات وقواعد مقاعد ال�سيارات ،ملحقات عربات الأطفال
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وجمموعات ال�سفر للر�ضع والأطفال وحتديدا و�سادات املقاعد وم�ساند الرقبة والر�أ�س
ومق�صورات التخزين وحاويات التخزين ال�صغرية ذات الأق�سام وال�صواين واحلامالت
والدروع والأغطية الواقية� ،أحزمة وكوابح �أمان الأطفال للمقاعد واملركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوا انرتنا�شونال كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان / 31 :اف ،تاور تو ،تاميز �سكوير 1 ،ماثي�سون �سرتيت ،كوزواي باي,
هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139152 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حماالت الأطفال ،حقائب ظهر حلمل الأطفال ،حامالت الأطفال التي يتم ارتدا�ؤها،
احلماالت حلمل الر�ضع ،حقائب احلفا�ضات ،حقائب حلمل م�ستلزمات الأطفال ،الأحزمة
لتوجيه الأطفال ،مظالت للأطفال ،حقائب الظهر واحلقائب النهارية واحلقائب
و�صناديق الثياب وحقائب ال�سفر وكل ما �سبق لرعاية الأطفال �أو الر�ضع ،حامالت الر�ضع
والأطفال ،حقائب حمل الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوا انرتنا�شونال كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان / 31 :اف ،تاور تو ،تاميز �سكوير 1 ،ماثي�سون �سرتيت ،كوزواي باي،
هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139327 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ساند ر�أ�س ملقاعد ال�سيارات ،مقاعد �أمان الأطفال (ال�ستخدام ال�سيارة)� ،أغطية املقاعد
امل�ستخدمة فـي املركبات ،عربات الأطفال ،عربات الأطفال القابلة للطي ،عربات الأطفال
اخلفـيفة الوزن ،قما�ش مظلة عربات الأطفال ،قما�ش مظلة عربات الأطفال القابلة
للطي ،قما�ش مظلة عربات الأطفال اخلفـيفة الوزن ،غطاء عربات الأطفال ،غطاء عربات
الأطفال القابل للطي ،عربات نزهة الأطفال وكرا�سي الأطفال القابلة للطي على عجالت
وعربات الر�ضع ،جمموعة ال�سفر للر�ضع والأطفال وحتديدا جمموعة عربات نزهة
الأطفال املركبة ومقاعد ال�سيارات وقواعد مقاعد ال�سيارات ،ملحقات عربات الأطفال
وجمموعات ال�سفر للر�ضع والأطفال وحتديدا و�سادات املقاعد وم�ساند الرقبة والر�أ�س
ومق�صورات التخزين وحاويات التخزين ال�صغرية ذات الأق�سام وال�صواين واحلامالت
والدروع والأغطية الواقية� ،أحزمة وكوابح �أمان الأطفال للمقاعد واملركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بروميت تكنولوجيز م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 732 :أر�ض رقم  ،0465 MOاملنطقة احلره فـي جبل علي دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139527 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة الإ�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل
وال�صل�صات(التوابل) ،البهارات ،الثلج.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سار للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  171611دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139529 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات تقدمي املعلومات
وامل�شورة اخلا�صة ب�إعداد الوجبات ،خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،خدمات املطاعم،
خدمات تقدمي امل�أكوالت وامل�شروبات ،خدمات مطاعم تقدمي ال�شاي ،خدمات احلانات
ال�صغرية ،خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة ،خدمات املطاعم التي حت�ضر الوجبات
لال�ستهالك خارجها ،خدمات املطاعم التي حت�ضر الوجبات ال�سريعة لال�ستهالك خارجها،
التزويد بالطعام وال�شراب� ،إعداد الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :باندا ري�ستورنت غروب ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1683 :وولنات غروف افـينيو ،روزميد ،كاليفورنيا  ،91770الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139530 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات تقدمي املعلومات
وامل�شورة اخلا�صة ب�إعداد الوجبات ،خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،خدمات املطاعم،
خدمات تقدمي امل�أكوالت وامل�شروبات ،خدمات مطاعم تقدمي ال�شاي ،خدمات احلانات
ال�صغرية ،خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة ،خدمات املطاعم التي حت�ضر الوجبات
لال�ستهالك خارجها ،خدمات املطاعم التي حت�ضر الوجبات ال�سريعة لال�ستهالك خارجها،
التزويد بالطعام وال�شراب� ،إعداد الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :باندا ري�ستورنت غروب ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1683 :وولنات غروف افـينيو ،روزميد ،كاليفورنيا  ،91770الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139532 :
فـي الفئة  22من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلبال واخليط ال�شباك .اخليام والقما�ش امل�شمع .مظالت من الن�سيج
�أو املواد اال�صطناعية .الأ�شرعة� .أكيا�س لنقل وتخزين املواد بكميات
كبرية .مواد احل�شو والتو�سيد واحل�شو ،عدا امل�صنع من الورق �أو الكرتون �أو املطاط �أو
البال�ستيك ،مواد الن�سيج الليفـي اخلام وبدائلها ال�صناعية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جيت اند�سرتيال (اك�سيامني) كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،1505رقم  ،21فايف لني اوف �سونغيو ،اك�سيامني اريا اوف
ت�شاينا فوجيان بايلوت فري تريد زون� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139533 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التنظيف والتعقيم ،املعقمات ،م�ستح�ضرات التعقيم لال�ستعمال ال�شخ�صى،
م�ستح�ضرات الق�شط ،ال�صابون و�صابون التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للمنظفات ال�صناعية �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ال�شمالية� ،شارع االزدهار ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139943 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أنظمة ت�شغيل للهواتف املحمولة والهواتف الذكية وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية
والكمبيوتر اللوحي والكمبيوترات ،الدفرتية و�أجهزة التلفزيون الذكية .برنامج نظام
الت�شغيل للهواتف املحمولة والهواتف الذكية وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية
والكمبيوتر اللوحي والكمبيوترات الدفرتية و�أجهزة التلفزيون الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شونغينغ جونري كوميوين كي�شن تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أو  ،1رقم  ،580ميجا رود ،نانان دي�سرتيكت ،ت�شونغينغ ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139944 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ترفـيهية من نوع م�سل�سالت تلفزيونية م�ستمرة ،خدمات ترفـيهية من نوع برامج
تلفزيونية م�ستمرة تعر�ض �أفالما وثائقية ودرامية ،اخلدمات الرتفـيهية ،وحتديدا
�سل�سلة برامج الو�سائط املتعددة التي تعر�ض �أفالما وثائقية ودرامية يتم توزيعها عرب
من�صات خمتلفة عرب �أ�شكال متعددة من و�سائط الإر�سال ،خدمات توفـري ،عرب االنرتنيت،
ت�سجيالت �سمعية ب�صرية غري قابلة للتنزيل تعر�ض الأفالم الوثائقية والدرامية ،خدمات
توفـري موقع الكرتوين على �شبكة الإنرتنت للأغرا�ض الرتفـيهية يحتوي على عرو�ض
تقدميية لل�صور والفـيديو والنرث غري قابلة للتنزيل ومقاطع فـيديو ذات �صلة ومواد
�أخرى متعددة الو�سائط تعر�ض م�سل�سالت تلفزيونية وثائقية ودرامية ،خدمات توفـري
مقاطع فـيديو غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت فـي جمال الأفالم الوثائقية والدرامية،
خدمات توفـري املعلومات والأخبار والتعليقات فـي جمال الرتفـيه.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيك�ست �ستيب بروداك�شنز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :النكري�شيم بوليفارد 3 ،فلور ،نورث  5250هوليوود ،كاليفورنيا
 ،91601الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139945 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
موبايالت ،هواتف خلوية ،هواتف ذكية� ،أجهزة كمبيوتر ،عتاد احلا�سوب� ،أجهزة كمبيوتر
�شخ�صية �صغرية ،حوا�سيب لوحية� ،ساعات ذكية ،م�صدر طاقة حممول (بطارية قابلة
لل�شحن) ،خزان للطاقة ،حافظات للهواتف الذكية ،واللوحية� ،أغلفة للهواتف الذكية،
واللوحية� ،أغلفة للهواتف الذكية� ،أطواق للهواتف النقالة� ،شواحن ،بطاريات� ،أ�سالك
كهربائية ،مو�صالت �أ�سالك� ،أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية ،بطاريات كهربائية.
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )
لإ�شراف( والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور،
حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فـيديوية رقمية
وغريها من و�سائط لت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر،
�أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أكد للتجارة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 128307 :رقم القطعة 346- 6802 :مكتب رقم 1247 :ملك
عبد ال�سالم مراد جويعد اجلناحي ,اخلليج التجاري ,دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139946 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
موبايالت ،هواتف خلوية ،هواتف ذكية� ،أجهزة كمبيوتر ،عتاد احلا�سوب� ،أجهزة كمبيوتر
�شخ�صية �صغرية ،حوا�سيب لوحية� ،ساعات ذكية ،م�صدر طاقة حممول (بطارية قابلة
لل�شحن) ،خزان للطاقة ،حافظات للهواتف الذكية ،واللوحية� ،أغلفة للهواتف الذكية،
واللوحية� ،أغلفة للهواتف الذكية� ،أطواق للهواتف النقالة� ،شواحن ،بطاريات� ،أ�سالك
كهربائية ،مو�صالت �أ�سالك� ،أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية ،بطاريات كهربائية.
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )
لإ�شراف( والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور،
حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فـيديوية رقمية
وغريها من و�سائط لت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر،
�أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أكد للتجارة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 128307 :رقم القطعة 346- 6802 :مكتب رقم 1247 :ملك
عبد ال�سالم مراد جويعد اجلناحي ,اخلليج التجاري ,دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139947 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خممدات ال�صدمات لل�سيارات ،خممدات �صدمات لتوقف املركبات ،نواب�ض خممدة
لل�صدمات للمركبات� ،شا�سيهات �سيارات ،مركبات كهربائية ،قاب�ضات (كلت�شات) للمركبات
الربية ،م�ضخات هواء (لوازم للمركبات)� ،إطارات العجالت للمركبات ،هياكل مركبات،
و�صالت قارنة للمركبات الربية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آد �إند�سرتي (زيجيانغ) كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم � 88 -شووانغانغ رود ،يو هوان �سيتي ،زيجيانغ  ،317600ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139948 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم وايت برجر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140105 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات الإيواء امل�ؤقت ،املقاهي الكافترييات ،املطاعم امل�ؤقتة �أو
املتنقلة(الكانتينات) والتزويد بالطعام وال�شراب ،املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�س ات�ش جي فـينجرز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مارينا بالزا ،دبي مارينا ،دبي  ،2306الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140310 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،خبز ،لب �أو فتات اخلبز ،كعك ،كيك ،حلوى� ،شوكوالتة ،منكهات القهوة ،م�شروبات
�أ�سا�سها القهوة ،توابل ،رقائق الذرة ،البو�شار (حب الذرة) ،ذرة حمم�صة ،الب�سكويت �أو
املقرم�شات ،بوظة (�أي�سكرمي) ،توابل ال�سلطة ،مثلجات �صاحلة للأكل ،معاجني �أغذية
ن�شوية� ،أغذية ن�شوية� ،أقرا�ص �سكرية (حلويات) ،الأطعمة والأغذية الن�شوية ،طبقة من
مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك والكيك ،لنب مثلج (حلويات مثلجة) ،ال�شاي املثلج،
كات�شب (�صل�صة) ،وجبة من الدقيق ،معكرونة ،معجنات وفطائر ،املعجنات على �أنواعها،
حلويات الفول ال�سوداين ،حلويات النعناع ،البيتزا على �أنواعها ،البو�شار ،م�سحوق الكيك،
م�ساحيق للبوظة ،وجبات خفـيفة �أ�سا�سها الأرز� ،صل�صات لل�سلطة ،ال�سندوي�شات� ،صل�صة
الطماطم� ،صل�صات على �أنواعها ،ال�سباغيتي �أو املعكرونة ،البهارات والتوابل على �أنواعها،
كركم للطعام� ،شعريية ،دقيق القمح ،الزبادي املثلج واحللويات املثلجة ،الزبادي املجمد.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تي �آر دي بي هابي وورلد برايفـيت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ،92 :شانديرلوك ،نري راين باغ ،ديلهي  ،110034 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140311 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ساند الر�أ�س ملقاعد ال�سيارات ،مقاعد ال�سالمة للأطفال (لال�ستخدام فـي ال�سيارات)،
�أغطية املقاعد امل�ستخدمة فـي املركبات ،عربات الأطفال ،عربات الأطفال القابلة للطي،
عربات الأطفال اخلفـيفة الوزن ،عربة �أطفال مبظلة واقية من ال�شم�س ،عربة �أطفال قابلة
للطي مبظلة واقية من ال�شم�س ،عربة �أطفال خفـيفة الوزن مبظلة واقية من ال�شم�س،
�أغطية لعربات الأطفال� ،أغطية لعربات الأطفال القابلة للطي ،عربات الأطفال وعربات
الدفع وعربات الأطفال مبهد نقال� ،أنظمة �سفر للر�ضع والأطفال وحتديدا عربات الأطفال
املركبة ومقاعد ال�سيارات وقواعد مقاعد ال�سيارات ،اك�س�سوارات عربات الأطفال و�أنظمة
ال�سفر للر�ضع والأطفال وحتديدا و�سادات املقاعد وم�ساند الرقبة والر�أ�س وحجرات
التخزين والعلب وال�صواين واحلوامل والدروع والأغطية الواقية� ،أحزمة �سالمة الأطفال
وقيود املقاعد واملركبات ،عربات الأطفال لال�ستخدام مع �أ�سرة الأطفال املحمولة� ،أحزمة
وقيود املركبات لال�ستخدام مع �أ�سرة الأطفال املحمولة� ،أ�سرة الأطفال املحمولة بعجالت،
مقاعد �سيارات للأطفال ب�سن امل�شي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نونا انرتنا�شيونال بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فان دير فالك بومانويغ � 178سي 2352 ،جاي دي اليدردورب ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140312 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأثاث ،الطاوالت ،الكرا�سي ،الأ�سرة ،الكرا�سي الهزازة ،الأ�سرة الهزازة للأطفال ،املهود،
�أطر خ�شبية للأ�سرة ،كرا�سي طعام للأطفال ،م�شايات الأطفال ،ال�سالل غري املعدنية
واملفار�ش ،جميعها للر�ضع والأطفال ،املخدات ،الو�سائد ،احل�شوات الوقائية مللعب الأطفال
امل�سيج ،الكرا�سي املبطنة ،اك�س�سوارات كرا�سي الطعام للأطفال وحتديدا احل�شوات الوقائية
للمقاعد وو�سادات منع االن�سكاب وق�ضبان الألعاب التي تعلق على الكرا�سي العالية،
مقاعد الطعام للأطفال� ،أ�سرة الر�ضع ،املهد النقال� ،سرير �سفر للأطفال� ،أ�سرة للأطفال
والر�ضع ،كر�سي هزاز للأطفال ،كل ما �سبق ذكره للر�ضع والأطفال ،بطانية تغيري حفا�ضات
الأطفال ،كرا�سي هزازة للر�ضع والأطفال� ،أ�سرة لعب للأطفال� ،أ�سرة خفـيفة� ،أ�سرة خفـيفة
للأطفال� ،أ�سرة خفـيفة نقالة� ،أغطية الأ�سرة اخلفـيفة ،مقاعد �سيارات للأطفال ب�سن
امل�شي ،كرا�سي مت�أرجحة للأطفال ،مقاعد خم�ص�صة للر�ضع والأطفال ،الو�سائد الداعمة
لال�ستخدام فـي مقاعد الر�ضع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نونا انرتنا�شيونال بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فان دير فالك بومانويغ � 178سي 2352 ،جاي دي اليدردورب ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140620 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معاجلة وجتهيز املواد اخلام التقنية لإنتاج الطاقة ،خدمات ا�ست�شارية لإنتاج الطاقة،
توليد الطاقة ،الت�صنيع التعاقدي ملحطات �إنتاج الطاقة وحتويلها ،خدمات املعلومات حول
معاجلة املواد ،معاجلة املواد الكيميائية والوقود.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيدروجني رايز ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 3 :نيفـينبري غر�شرتا�سة ،ميونخ  ،80335املانيا
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140777 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات تقدمي املعلومات
وامل�شورة اخلا�صة ب�إعداد الوجبات ،خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،خدمات املطاعم،
خدمات تقدمي امل�أكوالت وامل�شروبات ،خدمات مطاعم تقدمي ال�شاي ،خدمات احلانات
ال�صغرية ،خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة ،خدمات املطاعم التي حت�ضر الوجبات
لال�ستهالك خارجها ،خدمات املطاعم التي حت�ضر الوجبات ال�سريعة لال�ستهالك خارجها،
التزويد بالطعام وال�شراب� ،إعداد الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :باندا ري�ستورنت غروب ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1683 :وولنات غروف افـينيو ،روزميد ،كاليفورنيا  ،91770الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140981 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،االيواء امل�ؤقت ،املقاهي ،الكافنرييات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة(الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،املطاعم مطاعم اخلدمة الذاتية،
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�س ات�ش جي فـينجرز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مارينا بالزا ،دبي مارينا ،دبي  ،2306الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140982 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مبادالت حرارية ،مولدات الطاقة الكهربائية واحلرارة معا� ،أجهزة اال�سرتجاع احلراري،
مربدات الهواء ،مربدات الهواء الأنبوبية ذات الزعانف ،م�شعات التبادل احلراري ،علب
التو�صيل الرئي�سية ،وحدات تكييف الهواء امل�صنوعة من اللفائف ذات الزعانف ،وحدات
املبادالت احلرارية اللوحية ،مكثفات تكييف هواء املركبات� ،أنظمة تكييف هواء املركبات،
املبادالت احلرارية الغالفـية الأنبوبية ،قطع ولوازم جلميع الب�ضائع ال�سالفة الذكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيبارت غروب اوف كومبنيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيبارت هاو�س ،غار�سينغتون رود ،كويل� ،أوك�سفورد ،اوك�س  2 4بي
جي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140983 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�صميم ،خدمات الت�صميم ال�صناعي ،خدمات الت�صميم ح�سب الطلب ،خدمات
الت�صميم الهند�سي ،خدمات اختبار وحتليل وتقييم املنتج ل�صالح الغري ،خدمات التقييم
ال�صناعي ،خدمات اختبار املواد واملنتجات ،اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة باخلدمات
املذكورة �أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيبارت غروب اوف كومبنيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيبارت هاو�س ،غار�سينغتون رود ،كويل� ،أوك�سفورد ،اوك�س  2 4بي
جي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141186 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأرز والتابيوكا وال�ساغو والدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات
واحللويات وال�سكر والع�سل والع�سل الأ�سود واخلمرية وم�سحوق اخلبز وملح الطعام
واخلردل واخلل وال�صل�صات والتوابل واجلليد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كمال خانباباين للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب,65073.الر�أ�س-,ديرة-دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141187 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اجلمع بني جمموعة متنوعة من ال�سلع (با�ستثناء نقلها) ل�صالح الآخرين (با�ستثناء
نقلها) ،مما يتيح للعمالء عر�ض تلك الب�ضائع و�شرائها ب�سهولة ،قد يتم توفـري هذه
اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة �أو منافذ البيع باجلملة �أو من خالل كتالوجات
الطلبات عرب الربيد �أو عن طريق الو�سائط الإلكرتونية ،على �سبيل املثال ،من خالل
مواقع الويب �أو برامج الت�سوق التلفزيونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :امليناء اجلاف� ،ص.ب ،294040 :جمارك امليناء اجلاف ،دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141189 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البرية ،املياة املعدنية و الغازية و غريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات الفواكة و
ع�صائر الفاكهه ،ال�شراب املركز و غريها من املواد ل�صنع امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :امليناء اجلاف� ،ص.ب ،294040 :جمارك امليناء اجلاف ،دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141191 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلبوب و املنتجات الزراعية و الب�ستانية و الغابات الغري واردة فـي الفئات الأخرى،
احليوانات احلية ،الفواكة و اخل�ضراوات الطازجة ،البذور ،النباتات و الزهور الطبيعية،
مواد غذائية للحيوانات� ،شراب ال�شعري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :امليناء اجلاف� ،ص.ب ،294040 :جمارك امليناء اجلاف ،دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141192 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة و ال�شاي ،الكاكاو ،القهوة ال�صناعية� ،أرز التابيوكا ،وال�ساجو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز واملعجنات ،واحللويات ،الثلوج ،ال�سكر ،الع�سل ،الع�سل الأ�سود،
اخلمرية ،م�سحوف اخلبز ،خردل ،اخلل ،ال�صل�صات ( ،التوابل) اجلليد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :امليناء اجلاف� ،ص.ب ،294040 :جمارك امليناء اجلاف ،دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
-185-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141193 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم الفواكه واخل�ضراوات
املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة ،الهالم واملربى والكومبوت ,بي�ض ،احلليب
ومنتجات الألبان ،زيوت ودهون غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا فري�ش ماركت � -ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :امليناء اجلاف� ،ص.ب ،294040 :جمارك امليناء اجلاف ،دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141195 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل والعناية باجل�سم واجلمال غري طبية ،منظفات �أ�سنان غري طبية،
العطور والزيوت العطرية ،م�ضادات العرق ومزيالت الروائح الكريهة لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،ال�صابون� ،أ�صناف اجلل والأمالح لال�ستحمام وحمام الد�ش لي�س لأغرا�ض
طبية ،م�ستح�ضرات اال�سمرار ب�أ�شعة ال�شم�س وم�ستح�ضرات احلماية من �أ�شعة ال�شم�س،
م�ستح�ضرات احلالقة وما بعد احلالقة ،م�ستح�ضرات مكياج الوجه وم�ستح�ضرات املكياج،
م�ستح�ضرات تنظيف والعناية بال�شعر ،غ�سول (لو�شن) وكرميات وم�ستح�ضرات العناية
بالوجه واجل�سم وفروة الر�أ�س والأظافر وال�شعر ،م�ستح�ضرات الزينة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم دي �أو كوزميتيك ديرماتولودجي جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جي�سوبل�شرتا�سية  62دي 8045 ،زوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141196 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعدات والأجهزة لإمداد املياه والأغرا�ض ال�صحية� ،أطقم جتهيز احلمامات ،احوا�ض
اال�ستحمام ،املراحي�ض ،الأحوا�ض ،ال�شطافات ،دورات املياه ،املب ــاول ،خزانات و�أجهزة
الرح�ض اخلا�صة باملراحي�ض ،مقاعد دورات املياه ،القواعد لأحوا�ض االغت�سال ،املغا�سل،
املغا�سل املعدنية ،حمامات الدو�ش ،قاعدة مق�صورة الدو�ش ،مق�صورات الدو�ش ،خراطيم
الدو�ش لال�ستحمام باليد� ،صمامات حمامات الدو�ش� ،صمامات اخللط حلمامات الدو�ش،
�صمامات التحكم حلمامات الدو�ش ،ر�ؤو�س حمامات الدو�ش ،الأنابيــب املرنــة حلمامات
الدو�ش ،ال�صنابري ،ال�صنابري املخ�ص�صة إلمــدادات املياه ،ال�صنابيــر املخ�ص�صــة للإمدادات
ال�صحية� ،صنابري الأحوا�ض� ،صنابري �أح ــوا�ض اال�ستحمــام� ،صنابي ــر حمام ــات الــدو�ش،
املراحي�ض ،ال�صمامات كجزء من التمديدات ال�صحية� ،صمامات التحكم باملياه� ،صمامات
اخللط كجزء من التمديدات ال�صحية ،احوا�ض املياه الدوامة والأحوا�ض للتدليك املائي،
القطع واللوازم لكافة املنتجات ال�سابق ذكرها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أيديل �ستاندرد مينا هولدنغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 8 / 10 :انرتنا�شونال كومر�شــال �سنرت ،كاي�سمايت�س �سكوي ــر ،ج ــبل
طارق ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141197 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللبا�س ،لبا�س الر�أ�س� ،أغطية القدم ،الأحزمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوك�س انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :هولين�سربوك واي ،بيل�سورث ،بيوري ،النكا�شاير ،بي ال  8 9ار ار،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141332 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلوا�سيب ،العتاد احلا�سوبي ،العتاد احلا�سوبي القابل للب�س ،احلوا�سيب املحمولة باليد،
احلوا�سيب اللوحية ،الأجهزة والأدوات اخلا�صة باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،الهواتف،
الهواتف النقالة ،الهواتف الذكية� ،أجهزة االت�صاالت الال�سلكية لنقل ال�صوت والبيانات
وال�صور واملحتويات ال�صوتية وحمتويات الفـيديو وذات الو�سائط املتعددة� ،أجهزة ات�صال
ال�شبكات ،الأجهزة الرقمية االلكرتونية املحمولة باليد التي ت�سمح بالدخول الى االنرتنت
ومن اجل ار�سال وا�ستالم وتخزين املكاملات الهاتفـية والربيد االلكرتوين وغريها من
البيانات الرقمية ،الأجهزة الرقمية االلكرتونية القابلة للب�س التي ت�سمح بالدخول الى
االنرتنت ومن اجل ار�سال وا�ستالم وتخزين املكاملات الهاتفـية والربيد االلكرتوين وغريها
من البيانات الرقمية ،ال�ساعات الذكية� ،أجهزة متابعة الن�شاطات القابلة للب�س ،اال�ساور
املو�صولة (�أدوات قيا�س) ،قارئات الكتب االلكرتونية ،الربجميات احلا�سوبية ،الربجميات
احلا�سوبية من اجل اعداد �أو ت�شكيل �أو ت�شغيل �أو التحكم بالأجهزة النقالة والهواتف
النقالة والأجهزة القابلة للب�س واحلوا�سيب والأجهزة الطرفـية امللحقة باحلوا�سيب وعلب
الدخول و�أجهزة التلفزيون وم�شغالت ال�صوت والفـيديو ،برجميات تطوير التطبيقات،
برجميات العاب احلا�سوب ،املحتويات ال�صوتية وحمتويات الفـيديو واملحتويات ذات
الو�سائط املتعددة امل�سجلة م�سبقا والقابلة للتنزيل ،الأجهزة الطرفـية امللحقة باحلوا�سيب،
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الأجهزة الطرفـية للحوا�سيب والهواتف النقالة والأجهزة االلكرتونية النقالة والأجهزة
االلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية و�سماعات االذن و�سماعات
الر�أ�س وعلب الدخول وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو ،الأجهزة الطرفـية امللحقة
باحلوا�سيب القابلة للب�س ،الأجهزة الطرفـية القابلة للب�س ال�ستخدامها مع احلوا�سيب
والهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية النقالة وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية
و�أجهزة التلفزيون وعلب الدخول وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو� ،أجهزة قيا�س
الت�سارع� ،أجهزة قيا�س االرتفاع� ،أجهزة قيا�س امل�سافة� ،أجهزة ت�سجيل امل�سافة ،عدادات
اخلطى� ،أجهزة قيا�س ال�ضغط ،م�ؤ�شرات ال�ضغط� ،شا�شات مراقبة و�شا�شات عر�ض و�أجهزة
عر�ض مثبتة على الر�أ�س و�سماعات ر�أ�سية ال�ستخدامها مع احلوا�سيب والهواتف الذكية
والأجهزة االلكرتونية النقالة والأجهزة االلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية
والنظارات الذكية و�أجهزة التلفزيون وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو ،النظارات
الذكية ،النظارات الثالثية االبعاد ،النظارات ،النظارات ال�شم�سية ،عد�سات النظارات ،زجاج
الب�صريات ،املنتجات الب�صرية ،الأجهزة والأدوات الب�صرية ،الكامريات ،فال�شات للكامريا،
�شا�شات عر�ض للحوا�سيب و�أجهزة الهاتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية النقالة والأجهزة
الإلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية و�أجهزة التلفزيون
وم�شغالت و�سجالت ال�صوت والفـيديو ،لوحات املفاتيح وف�أرات احلا�سوب ولبادات ف�أرات
احلا�سوب والطابعات وم�شغالت الأقرا�ص وم�شغالت الأقرا�ص ال�صلبة� ،أجهزة ت�سجيل
ون�سخ ال�صوت ،م�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو الرقمية ،مكربات ال�صوت� ،أجهزة
ت�ضخيم وا�ستقبال ال�صوت� ،أجهزة �صوتية خا�صة باملركبات� ،أجهزة الت�سجيل والتعرف
على ال�صوت� ،سماعات الأذن� ،سماعات الر�أ�س ،امليكروفونات� ،أجهزة التلفزيون� ،أجهزة
اال�ستقبال و�شا�شات التلفزيون ،علب الدخول� ،أجهزة الراديو� ،أجهزة �إر�سال وا�ستقبال
الراديو ،الأجهزة اخلا�صة بالأنظمة العاملية لتحديد املواقع ،الأدوات املالحية� ،أجهزة حتكم
للتحكم باحلوا�سيب والهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية النقالة والأجهزة الإلكرتونية
القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو
و�أجهزة التلفزيون ومكربات ال�صوت و�أجهزة الت�ضخيم و�أنظمة العر�ض ال�سينمائية املنزلية
و�أنظمة الرتفـيه املنزلية ،الأجهزة القابلة للب�س للتحكم باحلوا�سيب والهواتف النقالة
والأجهزة الإلكرتونية النقالة والأجهزة الإلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية
والنظارات الذكية وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو و�أجهزة التلفزيون ومكربات
ال�صوت و�أجهزة الت�ضخيم و�أنظمة العر�ض ال�سينمائية املنزلية و�أنظمة الرتفـيه املنزلية،
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�أجهزة تخزين البيانات� ،شرائح احلا�سوب ،بطاقات االئتمان امل�شفرة وقارئات البطاقات،
الأجهزة الطرفـية امل�ستخدمة فـي الدفع االلكرتوين ونقاط املعامالت ،بطاقات االئتمان
امل�شفرة وقارئات البطاقات ،الأجهزة الطرفـية امل�ستخدمة فـي الدفع االلكرتوين ونقاط
املعامالت ،البطاريات� ،أجهزة �شحن البطاريات� ،أجهزة الو�صل والقارنات والأ�سالك
والكوابل و�أجهزة ال�شحن وم�ساند و�صل الأجهزة وحمطات االر�ساء واملهايئات الكهربائية
والإلكرتونية ال�ستخدامها مع كافة املنتجات ال�سابقة ،واجهات بينية للحوا�سيب والأجهزة
الطرفـية امللحقة باحلوا�سيب والهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية الرقمية النقالة
والأجهزة الإلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية و�أجهزة التلفزيون
وعلب الدخول وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو ،االغطية الرقيقة الواقية املعدة
ل�شا�شات احلا�سوب ،االغطية اخلارجية واحلقائب والعلب واملحافظ واالحزمة و�أ�شرطة
التعليق للحوا�سيب والهواتف النقالة والأجهزة االلكرتونية الرقمية النقالة والأجهزة
االلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية و�سماعات االذن و�سماعات
الر�أ�س وعلب الدخول وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو ،ق�ضبان الت�صوير الذاتي،
�أجهزة ال�شحن اخلا�صة بال�سجائر الإلكرتونية ،الأطواق الإلكرتونية لتدريب احليوانات،
املفكرات االلكرتونية ،الأجهزة املعدة لفح�ص الربيد املختوم� ،آالت ت�سجيل النقد ،الآليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت الإمالء ،حمددات �أطراف املالب�س� ،آالت الت�صويت،
املل�صقات الإلكرتونية املعدة للب�ضائع� ،آالت اختيار اجلوائز� ،آالت الفاك�س� ،أجهزة و�أدوات
قيا�س الوزن ،املقايي�س ،لوحات الإعالنات الإلكرتونية� ،أجهزة القيا�س ،الرقاقات (ال�شرائح
ال�سيليكونية) ،الدارات املتكاملة ،م�ضخمات ال�صوت ،ال�شا�شات الفلورية� ،أجهزة التحكم
عن بعد ،الفتائل املعدة لتو�صيل ال�ضوء (الألياف الب�صرية) ،املن�ش�آت الكهربائية للتحكم
عن بعد بالعمليات ال�صناعية ،مانعات ال�صواعق� ،أجهزة التحليل الكهربائي ،طفايات
احلرائق ،الأجهزة الإ�شعاعية للأغرا�ض ال�صناعية� ،أجهزة ومعدات الإنقاذ� ،صفارات
الإنذار ،ال�صور الكرتونية املتحركة� ،أجهزة فح�ص البي�ض� ،صفارات للكالب ،مغناطي�سات
للزينة ،الأ�سوار املكهربة ،معوقات ال�سيارات القابلة للنقل املتحكم بها عن بعد ،اجلوارب
التي حتمى كهربائيا ،الأجهزة الإلكرتونية ذات التحكم ال�صوتي والتعرف على ال�صوت
للتحكم بعمليات ت�شغيل الأجهزة الإلكرتونية اال�ستهالكية ونظم املباين ال�سكنية،
امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية� ،أجهزة تنظيم احلرارة ،الثريمو�ستات (منظمات احلرارة)،
�شا�شات و�أجهزة ا�ست�شعار و�أجهزة حتكم لأجهزة وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية،
�أجهزة التنظيم الكهربائية ،منظمات ال�ضوء الكهربائية (خافتات ال�ضوء)� ،أجهزة التحكم
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فـي الإ�ضاءة ،املنافذ الكهربائية ،املفاتيح الكهربائية وااللكرتونية� ،أجهزة �إنذار و�أجهزة
ا�ست�شعار لأجهزة الإنذار وانظمة مراقبة �أجهزة االنذار ،انظمة الك�شف عن الدخان واول
اوك�سيد الكربون ،االقفال واملزالج اخلا�صة بالأبواب والنوافذ الكهربائية وااللكرتونية،
�أجهزة حتكم كهربائية والكرتونية لأبواب املر�آب ،انظمة امن ومراقبة املباين ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبل انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان �أبل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،95014الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141333 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،خدمات تقدمي اال�ست�شارات املتعلقة بالأعمال ،خدمات
تخطيط امل�سار الوظيفـي والتن�سيب الوظيفـي وخدمات املعلومات ،توفـري خدمات
تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات وكاالت الإعالن ،خدمات الدعاية والإعالن والت�سويق
والرتويج ،اخلدمات اال�ست�شارية اخلا�صة بالإعالن والت�سويق ،خدمات ترويج املبيعات،
خدمات الرتويج ملنتجات وخدمات الغري ،خدمات تنظيم �أبحاث ال�سوق ،حتليل اال�ستجابة
للإعالنات و�أبحاث ال�سوق ،ت�صميم الإعالنات واملواد الإعالنية للغري وابتكارها و�إعدادها
و�إنتاجها وتوزيعها ،خدمات التخطيط الإعالمي� ،إدارة برامج تعزيز والء الزبائن ،تنظيم
و�إدارة برامج املكاف�آت التحفـيزية لرتويج بيع املنتجات واخلدمات� ،إدارة قواعد البيانات
وامللفات املحو�سبة ،خدمات معاجلة البيانات� ،إن�شاء فهار�س للمعلومات واملواقع وغريها
من امل�صادر املتوفرة على ال�شبكات احلا�سوبية العاملية وغريها من ال�شبكات االلكرتونية
و�شبكات االت�صال للغري ،توفـري معلومات ومواقع وغريها من امل�صادر املتوفرة على
ال�شبكات احلا�سوبية العاملية وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات االت�صال الأخرى والبحث
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عنها وت�صفحها و�سحبها للغري ،تنظيم حمتوى املعلومات املتوفرة عرب ال�شبكات احلا�سوبية
العاملية وغريها من ال�شبكات االلكرتونية و�شبكات االت�صال وفقا لتف�ضيالت امل�ستخدم،
توفـري املعلومات املتعلقة بالأعمال وامل�ستهلكني واملعلومات التجارية عرب ال�شبكات
احلا�سوبية و�شبكات االت�صال العاملية ،تقدمي اخلدمات املتعلقة بالأعمال وحتديدا توفـري
قواعد بيانات حا�سوبية متعلقة ب�شراء وبيع جمموعة وا�سعة ومتنوعة من املنتجات
واخلدمات اخلا�صة بالغري ،جمع الأدلة لن�شرها على �شبكة االنرتنت وغريها من ال�شبكات
االلكرتونية وال�شبكات احلا�سوبية و�شبكات االت�صاالت ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة
وخدمات حمالت البيع بالتجزئة املبا�شرة (ان-الين) ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة
املتوفرة عرب االنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات
االت�صاالت ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة فـي جمال الكتب واملجالت والن�شرات الدورية
والن�شرات الإخبارية وال�صحف وغريها من املن�شورات املتعلقة مبجموعة وا�سعة من
املوا�ضيع ذات االهتمام العام املتوفرة عرب �شبكة االنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية
وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات االت�صاالت ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة فـي جمال
الرتفـيه والتي ت�شمل الأعمال ال�سينمائية والربامج التلفزيونية والأحداث الريا�ضية
والأعمال املو�سيقية والأعمال ال�سمعية وال�سمعية – الب�صرية والتي يتم توفـريها
عرب �شبكة االنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات
االت�صاالت ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة التي ت�شمل املنتجات احلا�سوبية وااللكرتونية
والرتفـيهية والأجهزة اخلا�صة باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والهواتف النقالة
والأجهزة االلكرتونية الرقمية املتنقلة املحمولة باليد وغريها من املنتجات االلكرتونية
اخلا�صة بامل�ستهلك والربجميات احلا�سوبية وامللحقات والأجهزة الطرفـية والقطع
واحلقائب املخ�ص�صة حلمل الأجهزة املذكورة والتي يتم توفـريها عرب �شبكة االنرتنت
وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات االت�صاالت ،خدمات عر�ض
وجتربة املنتج املتوفرة داخل املحل وعرب �شبكات االت�صاالت العاملية وغريها من ال�شبكات
االلكرتونية و�شبكات االت�صاالت ،خدمات اال�شرتاك وحتديدا توفـري اال�شرتاكات املتعلقة
مبحتويات الن�صو�ص والبيانات وال�صور والأعمال ال�سمعية و�أعمال الفـيديو والأعمال
ذات الو�سائط املتعددة املتوفرة عرب �شبكة االنرتنت وغريها من ال�شبكات االلكرتونية
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و�شبكات االت�صاالت ،توفـري حمتويات الن�صو�ص والبيانات وال�صور والأعمال ال�سمعية
و�أعمال الفـيديو والأعمال ذات الو�سائط املتعددة القابلة للتنزيل وامل�سجلة م�سبقا مقابل
بدل �أو ا�شرتاك مدفوع م�سبقا ،عرب االنرتنت وغريها من ال�شبكات االلكرتونية و�شبكات
االت�صاالت ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات والعرو�ض واملع�أر�ض التجارية واخلا�صة بالأعمال،
خدمات توفـري املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة مبا �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبل انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان ابل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ,95014الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141334 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية والأجهزة
الطرفـية املحلقة باحلوا�سيب و�ألعاب احلا�سوب والفـيديو ،اخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة بالعتاد و الربجميات احلا�سوبية ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم قواعد
البيانات احلا�سوبية ،تخزين البيانات �إلكرتونيا ،خدمات احلو�سبة ال�سحابية ،ت�أجري العتاد
احلا�سوبي والربجميات والأجهزة الطرفـية امللحقة ،توفـري الربجميات املبا�شرة (ان-
الين) غري القابلة للتنزيل ،اخلدمات اال�ست�شارية لتطوير الأنظمة احلا�سوبية وقواعد
البيانات والتطبيقات ،اال�ست�شارات املتعلقة ب�أمن احلا�سوب و�أمن البيانات ،خدمات ت�شفـري
البيانات ،توفـري معلومات عن العتاد احلا�سوبي والربجميات مبا�شرة (ان-الين)� ،صيانة
و�إ�صالح وحتديث العتاد احلا�سوبي والربجميات والأجهزة الطرفـية امللحقة والتطبيقات،
خدمات الدعم التقني وت�شخي�ص م�شاكل العتاد احلا�سوبي والربجميات وا�ستك�شافها
و�إ�صالحها وخدمات مكتب امل�ساعدة ،خدمات �إن�شاء املواقع الإلكرتونية وت�صميمها
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و�صيانتها ،خدمات ا�ست�ضافة املواقع الإلكرتونية ،توفـري حمركات البحث للح�صول على
البيانات عرب الإنرتنت وغريها من �شبكات التوا�صل الإلكرتونية� ،إن�شاء فهار�س املعلومات
املبا�شرة (ان-الين) واملواقع وغريها من امل�صادر املتاحة على �شبكة الإنرتنت وغريها من
�شبكات التوا�صل الإلكرتونية ،خدمات ر�سم اخلرائط وو�ضع اخلرائط ،توفـري بوابة على
الإنرتنت ت�سمح مل�ستخدميها ر�ؤية الكتب الإلكرتونية واملن�شورات وغريها من امل�ستندات
وتنزيلها ،توفـري بوابة على الإنرتنت ت�سمح مل�ستخدميها ر�ؤية الكتب الإلكرتونية
واملن�شورات وغريها من امل�ستندات وتنزيلها ،اخلدمات العلمية والتكنولوجية ،خدمات
الت�صميم ال�صناعي ،خدمات التحليل والبحث ال�صناعي ،خدمات البحث الطبي ،خدمات
املختربات الطبية ،خدمات تقدمي املعلومات والن�صح واال�ست�شارات املرتبطة بكل ما �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبل انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان ابل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ,95014الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141335 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية والأجهزة الطرفـية املحلقة
باحلوا�سيب و�ألعاب احلا�سوب والفـيديو ،اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بالعتاد و الربجميات
احلا�سوبية ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم قواعد البيانات احلا�سوبية ،تخزين البيانات
�إلكرتونيا ،خدمات احلو�سبة ال�سحابية ،ت�أجري العتاد احلا�سوبي والربجميات والأجهزة
الطرفـية امللحقة ،توفـري الربجميات املبا�شرة (ان-الين) غري القابلة للتنزيل ،اخلدمات
اال�ست�شارية لتطوير الأنظمة احلا�سوبية وقواعد البيانات والتطبيقات ،اال�ست�شارات
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املتعلقة ب�أمن احلا�سوب و�أمن البيانات ،خدمات ت�شفـري البيانات ،توفـري معلومات عن
العتاد احلا�سوبي والربجميات مبا�شرة (ان-الين)� ،صيانة و�إ�صالح وحتديث العتاد
احلا�سوبي والربجميات والأجهزة الطرفـية امللحقة والتطبيقات ،خدمات الدعم التقني
وت�شخي�ص م�شاكل العتاد احلا�سوبي والربجميات وا�ستك�شافها و�إ�صالحها وخدمات مكتب
امل�ساعدة ،خدمات �إن�شاء املواقع الإلكرتونية وت�صميمها و�صيانتها ،خدمات ا�ست�ضافة
املواقع الإلكرتونية ،توفـري حمركات البحث للح�صول على البيانات عرب الإنرتنت
وغريها من �شبكات التوا�صل الإلكرتونية� ،إن�شاء فهار�س املعلومات املبا�شرة (ان-الين)
واملواقع وغريها من امل�صادر املتاحة على �شبكة الإنرتنت وغريها من �شبكات التوا�صل
الإلكرتونية ،خدمات ر�سم اخلرائط وو�ضع اخلرائط ،توفـري بوابة على الإنرتنت ت�سمح
مل�ستخدميها ر�ؤية الكتب الإلكرتونية واملن�شورات وغريها من امل�ستندات وتنزيلها ،توفـري
بوابة على الإنرتنت ت�سمح مل�ستخدميها ر�ؤية الكتب الإلكرتونية واملن�شورات وغريها من
امل�ستندات وتنزيلها ،اخلدمات العلمية والتكنولوجية ،خدمات الت�صميم ال�صناعي ،خدمات
التحليل والبحث ال�صناعي ،خدمات البحث الطبي ،خدمات املختربات الطبية ،خدمات
تقدمي املعلومات والن�صح واال�ست�شارات املرتبطة بكل ما �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبل انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان ابل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ,95014الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141336 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،خدمات تقدمي اال�ست�شارات املتعلقة بالأعمال ،خدمات
تخطيط امل�سار الوظيفـي والتن�سيب الوظيفـي وخدمات املعلومات ،توفـري خدمات
تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات وكاالت الإعالن ،خدمات الدعاية والإعالن والت�سويق
والرتويج ،اخلدمات اال�ست�شارية اخلا�صة بالإعالن والت�سويق ،خدمات ترويج املبيعات،
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خدمات الرتويج ملنتجات وخدمات الغري ،خدمات تنظيم �أبحاث ال�سوق ،حتليل اال�ستجابة
للإعالنات و�أبحاث ال�سوق ،ت�صميم الإعالنات واملواد الإعالنية للغري وابتكارها و�إعدادها
و�إنتاجها وتوزيعها ،خدمات التخطيط الإعالمي� ،إدارة برامج تعزيز والء الزبائن ،تنظيم
و�إدارة برامج املكاف�آت التحفـيزية لرتويج بيع املنتجات واخلدمات� ،إدارة قواعد البيانات
وامللفات املحو�سبة ،خدمات معاجلة البيانات� ،إن�شاء فهار�س للمعلومات واملواقع وغريها
من امل�صادر املتوفرة على ال�شبكات احلا�سوبية العاملية وغريها من ال�شبكات االلكرتونية
و�شبكات االت�صال للغري ،توفـري معلومات ومواقع وغريها من امل�صادر املتوفرة على
ال�شبكات احلا�سوبية العاملية وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات االت�صال الأخرى والبحث
عنها وت�صفحها و�سحبها للغري ،تنظيم حمتوى املعلومات املتوفرة عرب ال�شبكات احلا�سوبية
العاملية وغريها من ال�شبكات االلكرتونية و�شبكات االت�صال وفقا لتف�ضيالت امل�ستخدم،
توفـري املعلومات املتعلقة بالأعمال وامل�ستهلكني واملعلومات التجارية عرب ال�شبكات
احلا�سوبية و�شبكات االت�صال العاملية ،تقدمي اخلدمات املتعلقة بالأعمال وحتديدا توفـري
قواعد بيانات حا�سوبية متعلقة ب�شراء وبيع جمموعة وا�سعة ومتنوعة من املنتجات
واخلدمات اخلا�صة بالغري ،جمع الأدلة لن�شرها على �شبكة االنرتنت وغريها من ال�شبكات
االلكرتونية وال�شبكات احلا�سوبية و�شبكات االت�صاالت ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة
وخدمات حمالت البيع بالتجزئة املبا�شرة (ان-الين) ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة
املتوفرة عرب االنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات
االت�صاالت ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة فـي جمال الكتب واملجالت والن�شرات الدورية
والن�شرات الإخبارية وال�صحف وغريها من املن�شورات املتعلقة مبجموعة وا�سعة من
املوا�ضيع ذات االهتمام العام املتوفرة عرب �شبكة االنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية
وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات االت�صاالت ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة فـي جمال
الرتفـيه والتي ت�شمل الأعمال ال�سينمائية والربامج التلفزيونية والأحداث الريا�ضية
والأعمال املو�سيقية والأعمال ال�سمعية وال�سمعية  -الب�صرية والتي يتم توفـريها عرب
�شبكة االنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات
االت�صاالت ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة التي ت�شمل املنتجات احلا�سوبية وااللكرتونية
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والرتفـيهية والأجهزة اخلا�صة باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والهواتف النقالة
والأجهزة االلكرتونية الرقمية املتنقلة املحمولة باليد وغريها من املنتجات االلكرتونية
اخلا�صة بامل�ستهلك والربجميات احلا�سوبية وامللحقات والأجهزة الطرفـية والقطع
واحلقائب املخ�ص�صة حلمل الأجهزة املذكورة والتي يتم توفـريها عرب �شبكة االنرتنت
وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية وال�شبكات االلكرتونية و�شبكات االت�صاالت ،خدمات عر�ض
وجتربة املنتج املتوفرة داخل املحل وعرب �شبكات االت�صاالت العاملية وغريها من ال�شبكات
االلكرتونية و�شبكات االت�صاالت ،خدمات اال�شرتاك وحتديدا توفـري اال�شرتاكات املتعلقة
مبحتويات الن�صو�ص والبيانات وال�صور والأعمال ال�سمعية و�أعمال الفـيديو والأعمال
ذات الو�سائط املتعددة املتوفرة عرب �شبكة االنرتنت وغريها من ال�شبكات االلكرتونية
و�شبكات االت�صاالت ،توفـري حمتويات الن�صو�ص والبيانات وال�صور والأعمال ال�سمعية
و�أعمال الفـيديو والأعمال ذات الو�سائط املتعددة القابلة للتنزيل وامل�سجلة م�سبقا مقابل
بدل �أو ا�شرتاك مدفوع م�سبقا ،عرب االنرتنت وغريها من ال�شبكات االلكرتونية و�شبكات
االت�صاالت ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات والعرو�ض واملع�أر�ض التجارية واخلا�صة بالأعمال،
خدمات توفـري املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة مبا �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبل انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان ابل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،95014الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141337 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلوا�سيب ،العتاد احلا�سوبي ،العتاد احلا�سوبي القابل للب�س ،احلوا�سيب املحمولة باليد،
احلوا�سيب اللوحية ،الأجهزة والأدوات اخلا�صة باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،الهواتف،
الهواتف النقالة ،الهواتف الذكية� ،أجهزة االت�صاالت الال�سلكية لنقل ال�صوت والبيانات
وال�صور واملحتويات ال�صوتية وحمتويات الفـيديو وذات الو�سائط املتعددة� ،أجهزة ات�صال
ال�شبكات ،الأجهزة الرقمية االلكرتونية املحمولة باليد التي ت�سمح بالدخول الى االنرتنت
ومن اجل ار�سال وا�ستالم وتخزين املكاملات الهاتفـية والربيد االلكرتوين وغريها من
البيانات الرقمية ،الأجهزة الرقمية االلكرتونية القابلة للب�س التي ت�سمح بالدخول الى
االنرتنت ومن اجل ار�سال وا�ستالم وتخزين املكاملات الهاتفـية والربيد االلكرتوين وغريها
من البيانات الرقمية ،ال�ساعات الذكية� ،أجهزة متابعة الن�شاطات القابلة للب�س ،اال�ساور
املو�صولة (�أدوات قيا�س) ،قارئات الكتب االلكرتونية ،الربجميات احلا�سوبية ،الربجميات
احلا�سوبية من اجل اعداد �أو ت�شكيل �أو ت�شغيل �أو التحكم بالأجهزة النقالة والهواتف
النقالة والأجهزة القابلة للب�س واحلوا�سيب والأجهزة الطرفـية امللحقة باحلوا�سيب وعلب
الدخول و�أجهزة التلفزيون وم�شغالت ال�صوت والفـيديو ،برجميات تطوير التطبيقات،
برجميات العاب احلا�سوب ،املحتويات ال�صوتية وحمتويات الفـيديو واملحتويات ذات
الو�سائط املتعددة امل�سجلة م�سبقا والقابلة للتنزيل ،الأجهزة الطرفـية امللحقة باحلوا�سيب،
الأجهزة الطرفـية للحوا�سيب والهواتف النقالة والأجهزة االلكرتونية النقالة والأجهزة
االلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية و�سماعات االذن و�سماعات
الر�أ�س وعلب الدخول وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو ،الأجهزة الطرفـية امللحقة
باحلوا�سيب القابلة للب�س ،الأجهزة الطرفـية القابلة للب�س ال�ستخدامها مع احلوا�سيب
والهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية النقالة وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية
و�أجهزة التلفزيون وعلب الدخول وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو� ،أجهزة قيا�س
الت�سارع� ،أجهزة قيا�س االرتفاع� ،أجهزة قيا�س امل�سافة� ،أجهزة ت�سجيل امل�سافة ،عدادات
اخلطى� ،أجهزة قيا�س ال�ضغط ،م�ؤ�شرات ال�ضغط� ،شا�شات مراقبة و�شا�شات عر�ض و�أجهزة
عر�ض مثبتة على الر�أ�س و�سماعات ر�أ�سية ال�ستخدامها مع احلوا�سيب والهواتف الذكية
والأجهزة االلكرتونية النقالة والأجهزة االلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية
والنظارات الذكية و�أجهزة التلفزيون وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو ،النظارات
الذكية ،النظارات الثالثية االبعاد ،النظارات ،النظارات ال�شم�سية ،عد�سات النظارات ،زجاج
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الب�صريات ،املنتجات الب�صرية ،الأجهزة والأدوات الب�صرية ،الكامريات ،فال�شات للكامريا،
�شا�شات عر�ض للحوا�سيب و�أجهزة الهاتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية النقالة والأجهزة
الإلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية و�أجهزة التلفزيون
وم�شغالت و�سجالت ال�صوت والفـيديو ،لوحات املفاتيح وف�أرات احلا�سوب ولبادات ف�أرات
احلا�سوب والطابعات وم�شغالت الأقرا�ص وم�شغالت الأقرا�ص ال�صلبة� ،أجهزة ت�سجيل
ون�سخ ال�صوت ،م�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو الرقمية ،مكربات ال�صوت� ،أجهزة
ت�ضخيم وا�ستقبال ال�صوت� ،أجهزة �صوتية خا�صة باملركبات� ،أجهزة الت�سجيل والتعرف
على ال�صوت� ،سماعات الأذن� ،سماعات الر�أ�س ،امليكروفونات� ،أجهزة التلفزيون� ،أجهزة
اال�ستقبال و�شا�شات التلفزيون ،علب الدخول� ،أجهزة الراديو� ،أجهزة �إر�سال وا�ستقبال
الراديو ،الأجهزة اخلا�صة بالأنظمة العاملية لتحديد املواقع ،الأدوات املالحية� ،أجهزة حتكم
للتحكم باحلوا�سيب والهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية النقالة والأجهزة الإلكرتونية
القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو
و�أجهزة التلفزيون ومكربات ال�صوت و�أجهزة الت�ضخيم و�أنظمة العر�ض ال�سينمائية املنزلية
و�أنظمة الرتفـيه املنزلية ،الأجهزة القابلة للب�س للتحكم باحلوا�سيب والهواتف النقالة
والأجهزة الإلكرتونية النقالة والأجهزة الإلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية
والنظارات الذكية وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو و�أجهزة التلفزيون ومكربات
ال�صوت و�أجهزة الت�ضخيم و�أنظمة العر�ض ال�سينمائية املنزلية و�أنظمة الرتفـيه املنزلية،
�أجهزة تخزين البيانات� ،شرائح احلا�سوب ،بطاقات االئتمان امل�شفرة وقارئات البطاقات،
الأجهزة الطرفـية امل�ستخدمة فـي الدفع االلكرتوين ونقاط املعامالت ،بطاقات االئتمان
امل�شفرة وقارئات البطاقات ،الأجهزة الطرفـية امل�ستخدمة فـي الدفع االلكرتوين ونقاط
املعامالت ،البطاريات� ،أجهزة �شحن البطاريات� ،أجهزة الو�صل والقارنات والأ�سالك
والكوابل و�أجهزة ال�شحن وم�ساند و�صل الأجهزة وحمطات االر�ساء واملهايئات الكهربائية
والإلكرتونية ال�ستخدامها مع كافة املنتجات ال�سابقة ،واجهات بينية للحوا�سيب والأجهزة
الطرفـية امللحقة باحلوا�سيب والهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية الرقمية النقالة
والأجهزة الإلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية و�أجهزة التلفزيون
وعلب الدخول وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو ،االغطية الرقيقة الواقية املعدة
ل�شا�شات احلا�سوب ،االغطية اخلارجية واحلقائب والعلب واملحافظ واالحزمة و�أ�شرطة
التعليق للحوا�سيب والهواتف النقالة والأجهزة االلكرتونية الرقمية النقالة والأجهزة
االلكرتونية القابلة للب�س وال�ساعات الذكية والنظارات الذكية و�سماعات االذن و�سماعات
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الر�أ�س وعلب الدخول وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفـيديو ،ق�ضبان الت�صوير الذاتي،
�أجهزة ال�شحن اخلا�صة بال�سجائر الإلكرتونية ،الأطواق الإلكرتونية لتدريب احليوانات،
املفكرات االلكرتونية ،الأجهزة املعدة لفح�ص الربيد املختوم� ،آالت ت�سجيل النقد ،الآليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت الإمالء ،حمددات �أطراف املالب�س� ،آالت الت�صويت،
املل�صقات الإلكرتونية املعدة للب�ضائع� ،آالت اختيار اجلوائز� ،آالت الفاك�س� ،أجهزة و�أدوات
قيا�س الوزن ،املقايي�س ،لوحات الإعالنات الإلكرتونية� ،أجهزة القيا�س ،الرقاقات (ال�شرائح
ال�سيليكونية) ،الدارات املتكاملة ،م�ضخمات ال�صوت ،ال�شا�شات الفلورية� ،أجهزة التحكم
عن بعد ،الفتائل املعدة لتو�صيل ال�ضوء (الألياف الب�صرية) ،املن�ش�آت الكهربائية للتحكم
عن بعد بالعمليات ال�صناعية ،مانعات ال�صواعق� ،أجهزة التحليل الكهربائي ،طفايات
احلرائق ،الأجهزة الإ�شعاعية للأغرا�ض ال�صناعية� ،أجهزة ومعدات الإنقاذ� ،صفارات
الإنذار ،ال�صور الكرتونية املتحركة� ،أجهزة فح�ص البي�ض� ،صفارات للكالب ،مغناطي�سات
للزينة ،الأ�سوار املكهربة ،معوقات ال�سيارات القابلة للنقل املتحكم بها عن بعد ،اجلوارب
التي حتمى كهربائيا ،الأجهزة الإلكرتونية ذات التحكم ال�صوتي والتعرف على ال�صوت
للتحكم بعمليات ت�شغيل الأجهزة الإلكرتونية اال�ستهالكية ونظم املباين ال�سكنية،
امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية� ،أجهزة تنظيم احلرارة ،الثريمو�ستات (منظمات احلرارة)،
�شا�شات و�أجهزة ا�ست�شعار و�أجهزة حتكم لأجهزة وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية،
�أجهزة التنظيم الكهربائية ،منظمات ال�ضوء الكهربائية (خافتات ال�ضوء)� ،أجهزة التحكم
فـي الإ�ضاءة ،املنافذ الكهربائية ،املفاتيح الكهربائية وااللكرتونية� ،أجهزة �إنذار و�أجهزة
ا�ست�شعار لأجهزة الإنذار وانظمة مراقبة �أجهزة االنذار ،انظمة الك�شف عن الدخان واول
اوك�سيد الكربون ،االقفال واملزالج اخلا�صة بالأبواب والنوافذ الكهربائية وااللكرتونية،
�أجهزة حتكم كهربائية والكرتونية لأبواب املر�آب ،انظمة امن ومراقبة املباين ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبل انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان ابل بارك واي ،كوبرتينو ،كاليفورنيا  ،95014الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141338 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو ال�سكر والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات
(التوابل) ،البقارات ،الثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوال ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكلو ،نكهة الكرف�س ،توابل ،م�شروبات قهوة مع
حليب ،منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،قهوة غري حمم�صة،
توابل �سلطة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مطحنة وحمم�صة زل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة العا�صمة ،منطقة ال�شويخ ال�صناعية ،ق  ،100ق�سيمة ،62
�شارع  ،84مبني دولة تخ�صي�ص عبد اللـه �سامل علي احل�سينات حمل
رقم  ،3الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144780 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البرية (�شراب ال�شعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية،
م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات اخرى لعمل
امل�شروبات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�ضاحية للمرطبات (�ش� .ش .و)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الري ال�صناعية ،ق ،1مبنى  ،1873حمل � B022أر�ضي ،جممع
ا ألفـينيوز ،الري ال�صناعية ،الفروانية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم99806 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأثاث� ،أثاث املكاتب� ،شماعات املعاطف ،رفوف املجالت ،ال�صوفا ،طاوالت املالب�س،
م�ستلزمات الأثاث غري امل�صنوعة من املعادن ،املرايا التي تبدو مثل الزجاج� ،ستائر النوافذ
املغلقة واملظللة (�أثاث)� ،أبواب خم�ص�صة للأثاث ،رفوف لتجفـيف املالب�س� ،صوفا طويلة،
�صوفا جلدية ،مكاتب ،خزائن التخزين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زياجن �سنون فـرينيت�شر مانيوفاكت�شر كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم  35نينغدونغ روود ،زييو�شان �إكونومك �أند تكنولوجيكاك
ديفولومبنت زوون ،زييو�شان د�سرتيكت  -هانغزو ،زيغيانغ  -ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2015/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110227 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن غري النفـي�سة وكل خليط منها ،الألومنيوم� ،ألواح الأملنيوم� ،سبائك الألومنيوم،
ق�ضبان معدنية� ،صفائح معدنية� ،سبائك الألومنيوم ،قوالب م�سبك من املعدن ،اخلامات.
بوك�سيت الألومنيوم املقوى و�سبائكها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الإمارات العاملية للأملنيوم �ش.م.خ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 109111 .أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110228 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن غري النفـي�سة وكل خليط منها ،الألومنيوم� ،ألواح الأملنيوم� ،سبائك الألومنيوم،
ق�ضبان معدنية� ،صفائح معدنية� ،سبائك الألومنيوم ،قوالب م�سبك من املعدن ،اخلامات.
بوك�سيت الألومنيوم املقوى و�سبائكها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الإمارات العاملية للأملنيوم �ش.م.خ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 109111 .أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110229 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأملنيوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الإمارات العاملية للأملنيوم �ش.م.خ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 109111 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110230 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن غري النفـي�سة وكل خليط منها ،الألومنيوم� ،ألواح الأملنيوم� ،سبائك الألومنيوم،
ق�ضبان معدنية� ،صفائح معدنية� ،سبائك الألومنيوم ،قوالب م�سبك من املعدن ،اخلامات،
بوك�سيت الألومنيوم املقوى و�سبائكها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الإمارات العاملية للأملنيوم �ش.م.خ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 109111 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110231 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأملونيوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الإمارات العاملية للأملنيوم �ش.م.خ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 109111 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110232 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن غري النفـي�سه وكل خليط منها ،الأملنيوم� ،ألواح الأملنيوم� ،سبائك الأملنيوم ،ق�ضبان
معدنيه� ،صفائح معدنيه� ،سبائك الأملنيوم ،قوالب امل�سك من املعدن ،اخلامات ،بوك�سيت
الأملنيوم ،املقوى و�سبائكها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الإمارات العاملية للأملنيوم �ش.م.خ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 109111 :أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم119147 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن الثمينة و�سبائكها و�سلعها فـي معادن ثمينة �أو مغلفة بها ،غري م�شمولة فـي
ف�صول �أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الزمن و�أدوات قيا�س الوقت
الكرونومرتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الليايل للمجوهرات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،39282 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2018/5/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم120955 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع بالتجزئة لكامريات املراقبة و�أجهزة التحكم� ،أجهزة الكمبيوتر الطرفـية
�شا�شات (�أجهزة الكمبيوتر) ،م�سجالت الفـيديو �إنذار ،كامريات الفـيديو .معدات ات�صال
ال�شبكة ،بطاقات الدوائر املتكاملة (البطاقات الذكية) ،برامج ت�شغيل الكمبيوتر جهاز
حتذير م�ضاد لل�سرقة هواتف الفـيديو ،خدمات عر�ض و تقدمي الب�ضائع على و�سائل
االت�صال ،لأغرا�ض البيع بالتجزئة� ،إدارة الأعمال ،تنظيم املع�أر�ض التجارية للأغرا�ض
التجارية �أو الإعالنية ،الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة بالآخرين،
خدمات اال�ستعانة مب�صادر خارجية (م�ساعدة جتارية) ،توفـري املعلومات التجارية عرب
املوقع على �شبكة الإنرتنت ،خدمات وكالة ا�سترياد وت�صدير .توفـري �سوق على الإنرتنت
للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات ،ترويج املبيعات للآخرين� .إدارة �ش�ؤون املوظفـني،
.خدمات الإعارة واملناولة لل�شركات� .إدارة نظام املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر،
ا�ستئجار �آالت البيع .خدمات البحث عن املمولني ،خدمات ت�أجري من�صات البيع ،خدمات
مكاتب الآالت وت�أجري املعدات .خدمات توظيف املوظفـني وتعيينهم ،خدمات الإعالن
على �شبكة الإنرتنت على �شبكة الكمبيوتر ،خدمات التجزئة فـي جمال كامريات ومعدات
املراقبة والأمن ،الواردة جميعها فـي الفئة .35
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زيا جن دوهو تكنولوجي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم  1187بن�آن رود ،بينجياجن دي�سرتيكت ،هاجنزو ،زياجن بروفـين�س،
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2018/7/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127159 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دروع وجه واقية للعمال� ،صدرات واقية من الر�صا�ص ،خوذ واقية� ،أحذية للوقاية من
احلوادث والإ�شعاع واحلريق ،حاجبات ا�سب�ستو�س لرجال الإطفاء ،م�شمع �أمان� ،شباك
�أمان� ،أقنعة تنف�س ،بخالف امل�ستخدمة للتنف�س اال�صطناعي� ،أجهزة ومعدات �إنقاذ� ،أحزمة
�إنقاذ ،عوامات �إنقاذ ،ثياب �إنقاذ� ،شبكات �إنقاذ ،طوافات �إنقاذ ،قفازات للغوا�صني ،قفازات
للوقاية من احلوادث ،واحلريق ،مالب�س واقية من احلريق ،خمادات حريق ،بطانيات
�إخماد احلريق ،الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير
الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة
واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف
�أو تنظيم �أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو
ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فـيديوية
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد،
�آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج
كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شري باالجي �إنرتبري�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم بي ،22/23 -الطابق الأول ،باردان جايل ،خلف جوجنل�شوار
ماندير� ،أ�سلفا ،جاتكوبار الغربية ،مومباى ،400084 -ماهرا�شرتا،
الهند
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
-207-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127160 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقم�شة� ،أقم�شة للبا�س القدم� ،أقم�شة ال�صقة باحلرارة ،املن�سوجات و منتجات الن�سيج غري
الواردة فـي فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش و املوائد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شري باالجي �إنرتبري�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم بي ،23/22-الطابق الأول ،باردان جايل ،خلف جوجنل�شوار
ماندير� ،أ�سلفا ،جاتكوبار الغربية ،مومباي  400084 -ماهر ا�شرتا،
الهند
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127161 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شري باالجي �إنرتبري�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم بي ،22/23 -الطابق الأول ،باردان جايل ،خلف جوجنل�شوار
ماندير� ،أ�سلفا ،جاتكوبار الغربية ،مومباى ،400084 -ماهرا�شرتا،
الهند
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127162 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،دعاية و�إعالن ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات
بيعها بالتجزئة ،عر�ض ال�سلع ،تنظيم املع�أر�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،الت�سويق ،الإعالن
عرب الإنرتنت ،الإعالن عرب ال�صحف ،الإعالن عرب التلفاز ،االعالن عرب الالفتات،
الإعالن عرب الكتيبات ،الإعالن على الطرقات� ،إدارة الأعمال ،وظائف مكتبية ،خدمات
التجزئة ،وخدمة جتارة البيع باجلملة و خدمات التوزيع ،وكاالت اال�سترياد والت�صدير،
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شري باالجي �إنرتبري�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم بي ،22/23 -الطابق الأول ،باردان جايل ،خلف جوجنل�شوار
ماندير� ،أ�سلفا ،جاتكوبار الغربية ،مومباى ،400084 -ماهرا�شرتا،
الهند
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128820 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي ،خدمات تقدمي الطعام و ال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم بوكي بوكي �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع �شاطئ جمريا متجر رقم � 5أم �سقيم� 2ص.ب 434:دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم129255 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الطعام وال�شراب ،خدمات الإيواء امل�ؤقت ،الواردة بالفئة .43
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كبابجي وحاتي الأزهر فرحات  -م�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صر
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 27 :أ� �شارع احلجاز -م�صر اجلديدة ،م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2019/6/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130370 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التبيي�ض وغريها من امل�ستح�ضرات امل�ستخدمة فى غ�سيل وكى املالب�س،
م�ستح�ضرات التنظيف ،والتلميع ،و�إزالة ال�شحوم والك�شط (م�ستح�ضرات الق�شط)،
ال�صابون و�صابون التجميل ،العطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�ضرات التجميل
وم�ستح�ضرات العناية بال�شعر التجميلية� ،أطقم الأ�سنان ال�صناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كومبانيا �أولغو �سيجليو �إك�س �إك�س اي �إ�س�.إل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :أ�فـيندا �أليمانيا ،9 ،بول �إند دهي�سا دي لو�س كابوو�س ،بال�سين�سيا-
كا�سريي�س� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130371 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم و الأ�سماك و الدواجن وفرائ�س ال�صيد ،م�ستخل�صات اللحوم والفواكة واخل�ضراوات
املعلبة و املجمدة و املطبوخة ،املك�سرات ،الهالم ،املربيات ،الكومبت�س ،البي�ض واحلليب
ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل ،الأغذية املعلبة ،املخلالت� ،صل�صة
املايونيز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كومبانيا �أولغو �سيجليو �إك�س �إك�س اي �إ�س�.إل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :أ�فـيندا �أليمانيا ،9 ،بول �إند دهي�سا دي لو�س كابوو�س ،بال�سين�سيا-
كا�سريي�س� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130372 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع باجلملة والتجزئة فـي حمالت م�ستح�ضرات التبيي�ض وغريها من مواد
الغ�سيل والتنظيف والتلميع و�إزالة ال�شحوم واخلدو�ش وال�صابون و�صابون التجميل
والعطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�ضرات التجميل ،لو�شنات لل�شعر ،معجون �أ�سنان،
اللحوم ،الأ�سماك ،الدواجن ،وفرائ�س ال�صيد ،م�ستخل�صات اللحوم ،فالواكه واخل�ضراوات
املعلبة ،واملجمدة ،واملجففة واملطبوخة ،اجليلي ،املربى ،الكومبوت ،البي�ض ،احلليب،
منتجات �ألبان ،زيوت ودهون �صاحلة للأكل ،قهوة� ،شاي ،كاكاو� ،سكر� ،أرز ،تابيوكا� ،ساغو،
بدائل قهوة ،دقيق ،حم�ضرات حبوب ،خبز ،معجنات ،حلوى� ،آي�س كرمي �صالح للأكل،
ع�سل� ،شراب دب�س ،خمرية ،م�ساحيق �إ�سفنجية ،ملح ،خردل ،خل� ،صل�صات ،توابل ،مايونيز،
توابل واجلليد خدمات البيع عرب الإنرتنت مل�ستح�ضرات التبيي�ض ومواد الغ�سيل الأخرى،
اال�ستعدادات للتنظيف ،التلميع� ،إزالة ال�شحوم واخلردة ،ال�صابون� ،صابون جتميلي،
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�صناعة العطور ،الزيوت الأ�سا�سية ،م�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات التجميل لل�شعر،
معجون الأ�سنان ،اللحوم ،ال�سمك ،الدواجن ،الألعاب ،م�ستخل�صات اللحوم ،املعلبة فواكه
وخ�ضروات ،جممدة ،جمففة ومطبوخة ،جيلي ،مربى ،كومبوت ،بي�ض ،حليب ،منتجات
�ألبان ،زيوت ودهون �صاحلة للأكل ،قهوة� ،شاي ،كاكاو� ،سكر� ،أرز ،تابيوكا� ،ساجو ،بدائل
قهوة ،دقيق ،حم�ضرات من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والآي�سات ال�صاحلة
للأكل والع�سل و�شراب دب�س ال�سكر واخلمرية وم�ساحيق الإ�سفنج وامللح واخلردل واخلل
وال�صل�صات والتوابل واملايونيز والتوابل والثلج ،خدمات الربيد من �أجل م�ستح�ضرات
التبيي�ض وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع و�إزالة ال�شحوم واجلر�ش
اال�ستعدادات وال�صابون و�صابون التجميل والعطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�ضرات
التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر ومعجون الأ�سنان واللحوم والأ�سماك والدواجن واللحوم
ومقتطفات اللحوم والفواكه املعلبة واخل�ضراوات املجمدة واملجففة واملطبوخة والهالم
واملربيات والكومبوت والبي�ض واحلليب ومنتجات الألبان والزيوت والدهون ال�صاحلة
للأكل والقهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو وبدائل القهوة
والدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،املعجنات ،احللويات� ،آي�س كرمي
�صالح للأكل ،الع�سل� ،شراب دب�س ال�سكر ،اخلمرية ،م�ساحيق الإ�سفنج ،امللح ،اخلردل،
اخلل ،ال�صل�صات ،التوابل ،املايونيز ،البهارات واجلليد� ،إعالن ،تنظيم املع�أر�ض للأغرا�ض
التجارية �أو الإعالنية ،ترويج املبيعات لأطراف ثالثة� ،إدارة �أعمال ،الإدارة التجارية ،الإدارة
التجارية لرتاخي�ص املنتجات واخلدمات لأطراف ثالثة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كومبانيا �أولغو �سيجليو �إك�س �إك�س اي �إ�س�.إل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :أ�فـيندا �أليمانيا ،9 ،بول �إند دهي�سا دي لو�س
كابوو�س ،بال�سين�سيا -كا�سريي�س� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136110 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت ،املقاهى ،الكافترييات ،املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة(الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية،
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،مطاعم اخلدمات الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�س �إت�ش جي فـينجرز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2306 :مارينا بالزا ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136683 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية للوقاية والعالج من �أمرا�ض وا�ضطرابات القلب والأوعية
الدموية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايوكارديا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 1000 :سـيريا بوينت باركواي ،بري�سـبان ،كاليفورنيا  ،94005الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
-213-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137444 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،وخدمات الإيواء امل�ؤقت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�س ات�ش جي فـينجرز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 7191 :جبل علي ،املنطقة احلرة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137677 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية واالعالن� ،إدارة العمل ،الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة كري�س كوبر لال�ست�شارات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  401ملك ايه ات�ش كيه القاب�ضة ,بر دبي ,دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137678 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري املعلومات الطبية من خالل م�ستودع بيانات دويل عرب الإنرتنت ،خدمات
توفـري املعلومات فـي جماالت ال�صحة والطب ،خدمات توفـري املعلومات الطبية فـي جمال
الأدوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايوكارديا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 1000 :سيريا بوينت باركواي ،بري�سبان ،كاليفورنيا  ،94005الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137679 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي التمويل واملنح للبحوث والباحثني والأطباء لدعم البحوث الأ�سا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايوكارديا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 1000 :سيريا بوينت باركواي ،بري�سبان ،كاليفورنيا  ،94005الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137681 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية للوقاية والعالج من �أمرا�ض وا�ضطرابات القلب والأوعية
الدموية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايوكارديا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 1000 :سيريا بوينت باركواي ،بري�سبان ،كاليفورنيا  ،94005الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137683 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري املعلومات الطبية من خالل م�ستودع بيانات دويل عرب الإنرتنت ،خدمات
توفـري املعلومات فـي جماالت ال�صحة والطب ،خدمات توفـري املعلومات الطبية فـي جمال
الأدوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايوكارديا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 1000 :سيريا بوينت باركواي ،بري�سبان ،كاليفورنيا  ،94005الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137684 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي التمويل واملنح البحثية للم�ؤ�س�سات الأكادميية وم�ؤ�س�سات البحوث والأطباء
لدعم البحوث الأ�سا�سية فـي جمال الطب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايوكارديا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 1000 :سيريا بوينت باركواي ،بري�سبان ،كاليفورنيا  ،94005الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137685 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية للوقاية والعالج من �أمرا�ض وا�ضطرابات القلب والأوعية
الدموية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايوكارديا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 1000 :سيريا بوينت باركواي ،بري�سبان ،كاليفورنيا  ،94005الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137895 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك والدواجن املجمدة واملجففة والفواكه واخل�ضار املطبوخة والهالم
واملربى والكومبوت والبي�ض واحلليب ومنتجات الألبان والزيوت والدهون ال�صاحلة
للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مارك يو�سف بيطار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138376 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات قانونية ،خدمات احللول البديلة للنزاعات ،خدمات التحكيم ،ترخي�ص برامج
الكمبيوتر ،ا�ست�شارات امللكية الفكرية� ،إدارة حقوق الن�شر والت�أليف ،ت�سجيل �أ�سماء النطاق،
(خدمات قانونية) ،ترخي�ص امللكية الفكرية ،خدمات الرقابة فـي جمال امللكية الفكرية،
الأبحاث القانونية ،ت�سجيل العالمات التجارية ،براءات االخرتاع ،النماذج ال�صناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد �صالح العطي�شان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،341774 :الريا�ض  ،11333اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144032 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز ومعكرونة ونودلز (معكرونـ ــة رقيق ــة) ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،منتجات التوابل والبهارات وال�صل�صات والتوابل الأخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيانا فودز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 2777 :ألني باركواي ،77019 ،هيو�سنت،
تك�سا�س ,الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145734 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مفاتيح كهربائية� ،أجهزة تنظيم احلرارة� ،أجهزة حتليل الهواء� ،أجهزة تنف�س لرت�شيح
الهواء� ،أجهزة تنظيم كهربائية ،م�صاهر ،مقاومات كهربائية ،تطبيقات برجميات احلا�سوب،
قابلة للتنزيل ،منظم رقمي للتحكم باحلرارة ،لوحات حتكم كهربائية ،حمطات طرفـية
تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س ،نظم �إلكرتونية خا�صة بالأبواب املتداخلة الإقفال للتحكم فـي
النفاذ� ،أجهزة �إنذار� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،سال�سل مفاتيح �إلكرتونية بو�صفها �أجهزة
حتكم عن بعد� ،أجهزة مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية� ،أجهزة حتكم عن بعد ،برامج مراقبة
برامج حا�سوب ،من�ش�آت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية� ،أجهزة ملحقة
باحلا�سوب ،عتاد احلا�سوب ،معدات �إر�سال لالت�صال عن بعد� ،أجهزة املودم.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم ,059660-01-1200 :دايكن �إند�سرتيز� ،إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أوميدا �سنرت بيلدينغ ،12-4 ،ناكازاكي-ني�شي �-2شومي ،كيتا-كو،
�أو�ساكا ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - 018416812 :تاريخ الأولوية -2021/3/4 :بلد
الأولوية :هولندا )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145735 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء� ،أجهزة تربيد الهواء� ،أجهزة تكييف الهواء ،من�ش�آت
تكييف الهواء ،من�ش�آت تدفئة ،معدات ومن�ش�آت تربيد ،من�ش�آت و�آالت تربيد ،مرطبات،
�أجهزة ومن�ش�آت جتفـيف� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو� ،أغطية تهوية ،لوازم
تنظيم و�سالمة �أنابيب الغاز ،لوازم تنظيم و�سالمة لأجهزة املاء ،لوازم تنظيم لأجهزة
وموا�سري املاء �أو الغاز� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أجهزة ومن�ش�آت تربيد ،جممدات� ،أجهزة
وتركيبات التدفئة حتت البالط ،معدات تدفئة باملاء ال�ساخن ،من�ش�آت تربيد للماء،
م�ضخات حرارة ،مراوح لتكييف الهواء ،مبادالت حرارية بخالف �أجزاء �آالت ،مر�شحات
فالتر ،تكييف لهواء� ،أجهزة ت�سخني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دايكن �إند�سرتيز� ،إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أوميدا �سنرت بيلدينغ ،12-4 ،ناكازاكي-ني�شي �-2شومي ،كيتا-كو،
�أو�ساكا ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة( :رقم الأولوية - 018416812 :تاريخ الأولوية -2021/3/4 :بلد
الأولوية :هولندا)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145736 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد ،ت�صميم
برامج حا�سوبية ،الهند�سة ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات  ،PaaSتفعيل مواقع
الإنرتنت ،احلو�سبة ال�سحابية ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا
ملعامالت التجارة الإلكرتونية ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول
واحد ،مراقبة اجلودة ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن نفاذ �أو اخرتاق للبيانات بدون
ت�صريح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دايكن �إند�سرتيز� ،إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أوميدا �سنرت بيلدينغ ،12-4 ،ناكازاكي-ني�شي �-2شومي ،كيتا-كو،
�أو�ساكا ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - 018416812 :تاريخ الأولوية -2021/3/4 :بلد
الأولوية :هولندا )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145738 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تنف�س لرت�شيح الهواء� ،أجهزة تنظيم كهربائية ،م�صاهر ،مقاومات كهربائية،
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،منظم رقمي للتحكم باحلرارة ،لوحات حتكم
كهربائية ،حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س ،نظم �إلكرتونية خا�صة بالأبواب
املتداخلة الإقفال للتحكم فـي النفاذ� ،أجهزة �إنذار� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،أجهزة
مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية� ،سال�سل مفاتيح �إلكرتونية بو�صفها �أجهزة حتكم عن بعد،
�أجهزة حتكم عن بعد ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،من�ش�آت كهربائية للتحكم عن بعد
بالعمليات ال�صناعية� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،عتاد احلا�سوب ،معدات �إر�سال لالت�صال
عن بعد� ،أجهزة املودم ،مفاتيح كهربائية� ،أجهزة تنظيم احلرارة� ،أجهزة حتليل الهواء.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دايكن �إند�سرتيز� ،إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أوميدا �سنرت بيلدينغ ،12-4 ،ناكازاكي-ني�شي �-2شومي ،كيتا-كو،
�أو�ساكا ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - 018416811 :تاريخ الأولوية -2021/3/4 :بلد
الأولوية :هولندا )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145742 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء� ،أجهزة تربيد الهواء� ،أجهزة تكييف الهواء ،من�ش�آت
تكييف الهواء ،من�ش�آت تدفئة� ،أجهزة ت�سخني ،معدات ومن�ش�آت تربيد ،من�ش�آت و�آالت
تربيد ،مرطبات� ،أجهزة ومن�ش�آت جتفـيف� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو� ،أغطية
تهوية ،لوازم تنظيم و�سالمة �أنابيب الغاز ،لوازم تنظيم و�سالمة لأجهزة املاء ،لوازم تنظيم
لأجهزة وموا�سري املاء �أو الغاز� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أجهزة ومن�ش�آت تربيد ،جممدات،
�أجهزة وتركيبات التدفئة حتت البالط ،معدات تدفئة باملاء ال�ساخن ،من�ش�آت تربيد للماء،
م�ضخات حرارة ،مراوح لتكييف الهواء ،مبادالت حرارية بخالف �أجزاء �آالت ،مر�شحات
فالتر ,تكييف الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دايكن �إند�سرتيز� ،إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أوميدا �سنرت بيلدينغ ،12-4 ،ناكازاكي-ني�شي �-2شومي ،كيتا-كو،
�أو�ساكا ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - 018416811 :تاريخ الأولوية -2021/3/4 :بلد
الأولوية :هولندا )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145745 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد ،ت�صميم
برامج حا�سوبية ،الهند�سة ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات  ،PaaSتفعيل مواقع
الإنرتنت ،احلو�سبة ال�سحابية ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول
واحد ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية،
مراقبة اجلودة ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن نفاذ �أو اخرتاق للبيانات بدون ت�صريح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دايكن �إند�سرتيز� ،إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أوميدا �سنرت بيلدينغ ،12-4 ،ناكازاكي-ني�شي �-2شومي ،كيتا-كو،
�أو�ساكا ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - 018416811 :تاريخ الأولوية -2021/3/4 :بلد
الأولوية :هولندا)
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة95264 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/2/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1114 :فـي 2015/9/13م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أحمد املغربي لتجارة العطور
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :أحمد للعطور �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/9/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/6 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة48782 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2012/5/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 958 :فـي 2012/1/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا �سيج جروب بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سيج جلوبال �سريفي�سز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :نورث بارك ،نيوكا�سل �أبون تاين ،تاين �أند ويري ،اململكة
املتحدة  -ان �إي  9 13ايه ايه ,اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/9/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/2 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة48785 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/5/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 877 :فـي 2008/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا �سيج جروب بي ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سيج جلوبال �سريفي�سز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :نورث بارك ،نيوكا�سل �أبون تاين ،تاين �أند ويري ،اململكة
املتحدة  -ان �إي  9 13ايه ايه ,اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/9/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/2 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة60197 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/1/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 911 :فـي 2010/5/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أنتلر ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إجنليبي ( )1837ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 55 :كوملور رو ,برمنغهام ,بي  2 3اي ا�س� ،إجنلرتا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/2 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة60198 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/1/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 911 :فـي 2010/5/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أنتلر ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إجنليبي ( )1837ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 55 :كوملور رو ,برمنغهام ,بي  2 3اي ا�س� ،إجنلرتا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/2 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة60197 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/1/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 911 :فـي 2010/5/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أنتلر ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ايه �آر تي براندز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ثريد فلور 32 ,فلور� ،سرتيت ,لندن ,دبليو  1ا�س  4ان �أي،
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/7/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/2 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة60198 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/1/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 911 :فـي 2010/5/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أنتلر ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ايه �آر تي براندز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ثريد فلور 32 ,فلور� ،سرتيت ,لندن ,دبليو  1ا�س  4ان �أي،
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/7/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/2 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137222 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/4/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1379 :فـي 2021/2/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ليون �شري ماجنمنت ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أف �أند �أن جلوبال ماركيتينج بي تي اي ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 438 :اليك�سندرا روود  00 - 20 #اليك�سندرا بوينت� ,سنغافورة
� ,119958سنغافورة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137223 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/4/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1379 :فـي 2021/2/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ليون �شري ماجنمنت ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أف �أند �أن جلوبال ماركيتينج بي تي اي ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 438 :اليك�سندرا روود  00 - 20 #اليك�سندرا بوينت� ,سنغافورة
� ,119958سنغافورة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/6/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/6/20 :م
-228-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1407

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115985 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/5/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1234 :فـي 2018/3/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مركز زمزم للتجارة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شروق الأبي�ض للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 437 :ر.ب� ،133 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/1 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة73034 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 990 :فـي 2012/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جينريال اليكرتيك كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بي ال تكنولوجيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 5951 :كليـ ــر ووتـ ـ ـ ــر دراي ـ ـ ــف ,مينوتنكـ ـ ــا ام ان ،55343
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/2/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81849 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هيلينج �سبورت�س ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بى بى �سى انرتنا�شونال ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1515 :نورث فيدرال هايواي � ,سويت  206بوكا راتون ,فلوريدا
 ،33432الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81850 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة28 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هيلينج �سبورت�س ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بى بى �سى انرتنا�شونال ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1515 :نورث فيدرال هايواي � ,سويت  206بوكا راتون ,فلوريدا
 ،33432الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/1 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
م
1
2
3
4

رقم
العالمة
5864
5865
69505
69506

5

26457

6

26458

7

26459

8

26460

9

26461

26462 10
26463 11
26464 12

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

برميريفودز جروب ليمتد
برميريفودز جروب ليمتد
باي �سي�ستيمز بي ال �سي
باي �سي�ستيمز بي ال �سي
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1991/7/27
1991/7/27
2011/7/27
2011/7/27
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التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
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رقم
م
العالمة
26465 13
26466 14
26467 15
26468 16
17
18
19
20
21
22
23
24

69790
26279
70491
70492
25481
57624
69955
68315

68878 25
26

6136

27

6137

ا�سـم ال�شركـة
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
اوك�سيدينتال بيرتوليوم
كوروبوري�شن
�أوريون كوربوري�شن
ل.دى كولينز اند كو ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
الرياح التجارية للم�شاريع �ش.م.م
ال�شريك املميز �ش.م.م
ال�سيد بالل حممد احلموي
مركز فرح للخدمات الطبية
�شركة جمموعة الربكة
امل�صرفية(�ش.م.ب)
ايفرجني مارين كوربوري�شن
(تابوان) ال تي دي
ايفرجني مارين كوربوري�شن
(تابوان) ال تي دي
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة 2001/10/10
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2011/8/15
2001/9/3
2011/10/2
2011/10/2
2001/5/12
2009/6/9
2011/8/24
2011/5/18

التجارة وال�صناعة 2011/6/22
التجارة وال�صناعة 1991/10/15
التجارة وال�صناعة 1991/10/15
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م
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

رقم
العالمة
6111
بانا�سونيك كوربوري�شن
� 70445سيجنا انتليكت�شوال بروبريتي ,انك
 70095فيكيزي لل�صناعات املطاطية
انفو ايدج (انديا)ليمتد
70114
انفو ايدج (انديا)ليمتد
70113
كيه �سي �سي كوربوري�شن
70110
كيه �سي �سي كوربوري�شن
70111
كيه �سي �سي كوربوري�شن
70112
�شانيل �شركة م�ساهمة مقفلة
ب�سيطة (�سو�سيتي بار �أك�شنز
6101
�سيمبليفي)
 6548ا�س�.سي.جون�سون �آند �صن ،انك
 6549ا�س�.سي.جون�سون �آند �صن ،انك
 6550ا�س�.سي.جون�سون �آند �صن ،انك
 6551ا�س�.سي.جون�سون �آند �صن ،انك
 6552ا�س�.سي.جون�سون �آند �صن ،انك
 6553ا�س�.سي.جون�سون �آند �صن ،انك
 24958ميتبوينت بي.فـي  -حمدودة
ا�سـم ال�شركـة

6121

بري�سكر يبتفيز انك

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1991/10/5
2011/9/28
2011/9/5
2011/9/6
2011/9/6
2011/9/6
2011/9/6
2011/9/6

التجارة وال�صناعة 1991/9/25
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1992/2/4
1992/2/4
1992/2/4
1992/2/4
1992/2/4
1992/2/4
2001/2/26

التجارة وال�صناعة 1991/10/9

هوندا جيكن كوجيو كابو�شيكي
كاي�شا
موفادو وات�ش كومبني ا�س ايه التجارة وال�صناعة

26142 45

التجارة وال�صناعة 2001/8/15

69071 46

2011/7/5
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رقم
م
العالمة
69581 47
69582 48
69614 49
69615 50
51

5971

52

5972

53

5973

54

5974

55

5895

ا�سـم ال�شركـة
ن جي كيه �سبارك بالغ كو
ليمتيد
ن جي كيه �سبارك بالغ كو
ليمتيد
هوندا موتور كو ،ليمتد
هوندا موتور كو ،ليمتد
�سوميتومو رابر اند�سرتيز،
ليمتد
�سوميتومو رابر اند�سرتيز،
ليمتد
�سوميتومو رابر اند�سرتيز،
ليمتد
�سوميتومو رابر اند�سرتيز،
ليمتد
�سيتيزن توكي كابو�شيكي كاي�شا
(وتتاجر �أي�ضا با�سم �سيتيزن
وات�ش كو ال تي دي)
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2011/8/3

التجارة وال�صناعة

2011/8/3

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2011/8/8
2011/8/8

التجارة وال�صناعة 1991/8/28
التجارة وال�صناعة 1991/8/28
التجارة وال�صناعة 1991/8/28
التجارة وال�صناعة 1991/8/28
التجارة وال�صناعة

1991/8/3

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠٧

مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الهجرة احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع
الهجرة احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٢٢٨٥
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٨/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن زيد بن مزيود ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو مزيود ال�شحي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن زيد بن مزيود ال�شحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو مزيود ال�شحي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٧٢٦٦وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٤٩٩:ر.ب٨١١:
هاتف رقم٩٩٤٦٧٨٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأوربية للحلول الطبية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأوربية للحلول
الطبية واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٧٩٦٣١
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٩/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
المــور التــي
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٨٠:ر.ب١١٥:
هاتف رقم٩٩٤٥٨٦٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن را�شد بن �سعيد احلديدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �سور الأبي�ض للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن را�شد بن �سعيد احلديدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �سور
الأبي�ض للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٢٠٤٩٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
هاتف رقم٩٩٠٤٩٧٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يا�سر بن ظالم بن الفـي الرحمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء حبل احلديد للتجارة  -تو�صية
يعلن يا�سر بن ظالم بن الفـي الرحمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء حبل احلديد
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٥٥٤٣وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٥٤٦:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٧٩٤٧٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن عبداللـه امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغروب الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سامل بن عبداللـه امل�شيخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغروب الذهبي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠٨٣٩١٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٩٤٩٢١١٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن جمعة بن حميد الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبدالعزيز الغافري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالعزيز بن جمعة بن حميد الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبدالعزيز
الغافري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢١٩٠١٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٢٢٢٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن را�شد بن علي اجلعفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو رمي اجلعفري للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن را�شد بن علي اجلعفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو رمي اجلعفري للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٥٥٠٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٧٥٩٩٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمتار للم�شاريع �ش.م.م
يعلن نا�صر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأمتار للم�شاريع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٦٧٠٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٢٣٤:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٩٩٨٧٨٠٢٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سيف بن �سليمان ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربهان للم�أكوالت العربية والعاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سيف بن �سليمان ال�صقري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الربهان
للم�أكوالت العربية والعاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣٤١١٠٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٨٠:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٥١٨٨٨٨٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ماجد بن نا�صر بن �سليمان املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليمامة للمنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م
يعلن ماجد بن نا�صر بن �سليمان املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اليمامة للمنتجات
الأ�سمنتية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢١٠٩٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٣٢٤٤٧٩٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القم�شوعي و�شريكه املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القم�شوعي و�شريكه
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٦٨٧٧وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٥٣:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٢٢٢٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن جمعة بن حممد اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للتنمية والأعمال �ش.م.م
يعلن حممد بن جمعة بن حممد اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط للتنمية
والأعمال �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٨٤٢٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ١٧٤:ر.ب٣١٢:
هاتف رقم٩٢٠٩٥٠١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جمعة بن ن�صيب بن فرحان املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللوج�ستية للرتويج والت�سويق �ش.م.م
يعلن جمعة بن ن�صيب بن فرحان املرزوقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اللوج�ستية للرتويج
والت�سويق �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٦٧٤٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٣١١٧٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن خليفة بن را�شد ال�ساعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة �أهل الفريج للتجارة �ش�.ش.و
يعلن را�شد بن خليفة بن را�شد ال�ساعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة م�ؤ�س�سة �أهل الفريج للتجارة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٣٣٦٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية جعالن بني بوعلي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٥٥٥٣٩٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن م�سعود ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمالقة ال�شرق الأو�سط للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سعيد بن م�سعود ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عمالقة ال�شرق الأو�سط
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٤٧٣١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٤٤٧٤٥٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فواز بن حممد بن �أحمد باخمالف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظفار الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فواز بن حممد بن �أحمد باخمالف �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظفار الذهبية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٢٠٥٣١٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٨٩١٨١٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن بخيت احلمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد احلمر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن بخيت احلمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد احلمر للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٢١٧٢٧٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٢٩٤١١٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ع�صام بن حممد بن عقيل باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليجية للم�شاريع الإمنائية �ش.م.م
يعلن ع�صام بن حممد بن عقيل باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليجية للم�شاريع
الإمنائية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٣٥٩٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٨٥٥:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٩٣٣٧٦٦٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن فرج بن نا�صر الغ�ساين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سارات اجلنوب املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن فرج بن نا�صر الغ�ساين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سارات اجلنوب املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٦٣٢١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٧٢٩٧٠٩٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدر بن خلفان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بدر و�أمين احلديثة �ش.م.م
يعلن بدر بن خلفان املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع بدر و�أمين احلديثة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٤٠٨٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٠٠٢٧٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهم بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سور الربع اخلايل العاملية �ش.م.م
يعلن فهم بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ج�سور الربع اخلايل
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٣٨٩١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٧٩٧٩٧١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عوف بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفاء العاملية �ش.م.م
يعلن عوف بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرفاء العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٦٤٧٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٣:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٦٤٤٨٤٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س للم�شاريع املثالية �ش.م.م
يعلن عوف بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سا�س للم�شاريع
املثالية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٦٠٢٩وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٣:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٦٤٤٨٤٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خليل بن حممد بن �سامل ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة البنف�سجي الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خليل بن حممد بن �سامل ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البنف�سجي الوطنية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٩٠٩٣٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
المــور التــي تتعلـ ــق
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٢٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٦٦٦٥٥٣٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شركة خالد اخلطيب و�سامل الكثريي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالد عمان �ش.م.م
تعلن �شركة خالد اخلطيب و�سامل الكثريي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـها تقــوم
بت�صفـيــة �شركة بالد عمان �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٠٩٥٥٨
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٥م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

اخلوير �-شارع دوحة الأدب  -بناية مركز الأعمال  -الطابق ال�ساد�س  -مكتب رقم٦١٠:

هاتف رقم٧٩٦٣٢٢٢٦ - ٢٢٥٧٣٤٣٣ - ٩٧٨٢٢٥٦٢:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق مدينة الورود �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة طريق مدينة الورود �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٨٤٣٣٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٧٤٦٦٠٢٠ - ٢٢٣٦٨٤٦٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار عمان �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة دار عمان �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٧٧٤١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٧٤٦٦٠٢٠ - ٢٢٣٦٨٤٦٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن هالل بن علي اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائرة اخل�ضراء خلدمات البيئة �ش.م.م
يعلن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدائرة اخل�ضراء
خلدمات البيئة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٨٦٢٥٤
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٩٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٥٥٥٩٥٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطل�س الدولية للرخام واملحاجر �ش.م.م
يعلن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أطل�س الدولية
للرخام واملحاجر �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٣٩١٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٢٩٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٥٥٥٩٥٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صالح بن هالل اخلليلي ورا�شد بن قا�سم احلمادي  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صالح بن هالل
اخلليلي ورا�شد بن قا�سم احلمادي  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٥٨٠٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٩٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٥٥٥٩٥٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أ�شرف الدين بن ثاين العبيداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الر�ضاء للتجارة  -تو�صية
يعلن �أ�شرف الدين بن ثاين العبيداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار الر�ضاء للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٦٦١٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ٢:ر.ب٢٢٣:
هاتف رقم٩٩٣٣٩٩٤١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ال�سيد منني بن خليفة بن �سعيد �آل �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغامرات لل�سياحة �ش.م.م
يعلن ال�سيد منني بن خليفة بن �سعيد �آل �سعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املغامرات لل�سياحة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٠٢٩٤٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٠٧:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٥٤٩٥١٦٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �سليمان بن رجب البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوالد رجب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سليمان بن رجب البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أوالد رجب للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٦١٥٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٤١٥٠٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن عامر بن هام�ش الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شهالء للتجارة واخلدمات  -تو�صية
يعلن حممد بن عامر بن هام�ش الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شهالء للتجارة
واخلدمات  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٢٣٧١٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية الكامل والوافـي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ١٩٧:ر.ب٤١٢:
هاتف رقم٩٦٠٥٠٩٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حافظ بن حممد بن �سلطان ال�شيباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرتفع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حافظ بن حممد بن �سلطان ال�شيباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املرتفع للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠٤٨٨١٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٥٩٩:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٩٤١٥٨٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سعيد بن �سامل العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور القلوب �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سعيد بن �سامل العزري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نور القلوب �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٣٦٦٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٤٧٤٨٤٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ها�شل بن �سعيد بن حمدان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار مق�شن اجلديدة  -ت�ضامنية
يعلن ها�شل بن �سعيد بن حمدان املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أنوار مق�شن اجلديدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٣٤٣٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٦٦٣٥٣٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن جابر بن عبداللـه ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة النخيل الوطنية �ش.م.م
يعلن خالد بن جابر بن عبداللـه ال�شكيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة النخيل الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٥٠٧٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢٨٩٢٠٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عثيمة بنت يعرب بن ماجد ال�سيفية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وفرة للتجارة �ش.م.م
تعلن عثيمة بنت يعرب بن ماجد ال�سيفية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة وفرة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٩٣٨٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٣٦٤٦٦:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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بدر بن �سيف بن �سعيد الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ملار الهند�سية �ش.م.م
يعلن بدر بن �سيف بن �سعيد الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ملار الهند�سية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٩١٠٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٠/١١/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣٢:ر.ب٣١٧:
هاتف رقم٩٢٩١٠٧٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
وليد بن �سليمان بن �سامل احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للتجهيزات املتحدة �ش.م.م
يعلن وليد بن �سليمان بن �سامل احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط للتجهيزات
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٨٨٢٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤١١٩:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٦٣٦٠٩٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جلفار املميزة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع جلفار املميزة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٧٥٦٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٠٧٧٦٧٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عا�صم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان اخلوير الوطنية للمقاوالت �ش.م.م
يعلن عا�صم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أركان اخلوير الوطنية
للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٩٦٧٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٠١٠:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٢٣٣٣٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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في�صل بن حممد بن ناجم العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع في�صل العلوي للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن في�صل بن حممد بن ناجم العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع في�صل العلوي
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩١٣٦٠وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ١٤٣٤:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٢٦٥٦٥٠٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن خلفان العي�سري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن خلفان العي�سري وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن خلفان العي�سري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه بن خلفان العي�سري
وولده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٠٨٠٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٥٦٥١١٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سالـمة بنت نا�صر بن �سامل احلجرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صيل للخياطة والتطريز  -ت�ضامنية
تعلن �سالـمة بنت نا�صر بن �سامل احلجرية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الأ�صيل للخياطة
والتطريز  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٥٧٤٢٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٣١م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٧٠٧٠٩٣٩:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للألبان �ش.م.م
تعلن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبعاد للألبان �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٧٩٧٩وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ١٠١٠:ر.ب١٣٢:
هاتف رقم٩١٤٠٢٨٤٢:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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را�شد بن حمد بن حميد الراجحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هامات م�سقط الع�صرية �ش.م.م
يعلن را�شد بن حمد بن حميد الراجحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هامات م�سقط الع�صرية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٦٥٥٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٦٠٨:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٥٦٠٩٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الداخلية للخدمات ال�شاملة �ش.م.م
يعلن را�شد بن حمد بن حميد الراجحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الداخلية للخدمات
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦١٧٢٩وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٦٠٨:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٥٦٠٩٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فالح بن �سيف بن �سليمان املزروعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جرنا�س الطيب للتجارة  -تو�صية
يعلن فالح بن �سيف بن �سليمان املزروعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جرنا�س الطيب للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٧٩٣٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٢٣٢:ر.ب٥١٥:
هاتف رقم٩٢٨٠٠٢٢٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدف خلدمات الطاقة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الهدف خلدمات الطاقة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٣٠٩٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٨/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٩٢٦٩٦٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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غازي بن �أحمد بن عو�ض الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الذهبية العاملية �ش.م.م
يعلن غازي بن �أحمد بن عو�ض الروا�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة الذهبية العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٧٥٩٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٦٨٨٣٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يون�س بن م�صبح بن �سعيد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر النور املتحدة �ش.م.م
يعلن يون�س بن م�صبح بن �سعيد ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�شائر النور املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٩٠٨٣٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٧٤٤٧٢٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن خلف بن حممد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع الباطنة املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن خلف بن حممد اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع الباطنة املميزة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٠٦٨٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢١:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٥٥٦٦٢٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن عبداللـه بن
حممد الزعابي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٣١٨٤٨٩٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٧٨٩٧٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن خلفان بن �سامل ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القد�س للعطور �ش.م.م
يعلن �أحمد بن خلفان بن �سامل ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القد�س للعطور �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٨١٩٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٨٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٢٨٢٢٩٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن �سامل بن عايل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل لل�صيد البحري �ش�.ش.و
يعلن عمر بن �سامل بن عايل اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�ستقبل لل�صيد البحري
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٨١٨٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٠:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٨٠٢٢٢١٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �إبراهيم بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل الرثيا �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �إبراهيم بن علي العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�ستقبل الرثيا �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٠٨٢٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٤:ر.ب٣٢١:
هاتف رقم٩٥٥٥٥٠٥٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روح الوالية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �إبراهيم بن علي العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روح الوالية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٩٣٨٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٤:ر.ب٣٢١:
هاتف رقم٩٥٥٥٥٠٥٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-264-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠٧

خالد بن �سامل بن خلفان الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الطريف اجلديدة �ش.م.م
يعلن خالد بن �سامل بن خلفان الكندي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة الطريف اجلديدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٤٦٢٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٤٤٤٤٢٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع مق�شن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �سامل بن خلفان الكندي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إبداع مق�شن للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٨٠٥٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٤٤٤٤٢٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقو�ش اجلديد للتجارة  -تو�صية
يعلن يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النقو�ش اجلديد للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٧١٨٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٨٨١٦٧١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رنيم ال�سيب للم�شاريع  -تو�صية
يعلن يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رنيم ال�سيب للم�شاريع -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٤٧٧٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٨٨١٦٧١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-266-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠٧

�إبراهيم بن حمود بن خالد الربواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتبة اخل�ضراء للم�شاريع الزراعية �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن حمود بن خالد الربواين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرتبة اخل�ضراء للم�شاريع
الزراعية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٨٩٥٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٤٥:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٣٥٢٢٢٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علوي بن �أحمد بن علي باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة ظفار العاملية �ش.م.م
يعلن علوي بن �أحمد بن علي باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سطورة ظفار العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٨١٢٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٩٦١١١٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن علي بن �سامل ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحذور احلديثة للم�شاريع والإن�شاءات �ش.م.م
يعلن �أحمد بن علي بن �سامل ال�صاحلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املحذور احلديثة
للم�شاريع والإن�شاءات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1009743
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
حمافظة م�سقط
�ص.ب 3051 :ر.ب112 :
هاتف رقم92994449 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن نا�صر بن علي اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معجزات احلا�سب الآيل �ش.م.م
يعلن عمر بن نا�صر بن علي اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معجزات احلا�سب الآيل
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1343490وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/29م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم93358194:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاحن الرا�شدية �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة مطاحن الرا�شدية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1087016
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم97466002 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق مدينة الورود �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة طريق مدينة الورود �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1284339
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم97466002 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�شركة موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكيان احلديثة �ش.م.م
تعلن �شركة موري�سون م�سقط  -حما�سـ ــبون قانونيـ ــون � -أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة
م�شاريع الكيان احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1263151
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/6م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 2123 :ر.ب 112 :روي
هاتف رقم 22060040 :فاك�س رقم22060043 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للزراعة �ش.م.م
تعلن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبعاد للزراعة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1364694وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 1010 :ر.ب132 :
هاتف رقم91402842 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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عبداللـه بن نا�صر بن �سامل ال�سريري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل بركاء الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن نا�صر بن �سامل ال�سريري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظالل بركاء الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1209063وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99350408 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صادق بن مبارك بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار قري املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �صادق بن مبارك بن �سامل العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أزهار قري املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1172369وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم95119448 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أنطوين غازي احللو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�ش�أ الدولية �ش.م.م
يعلن �أنطوين غازي احللو �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�ش�أ الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1158666وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
�ص.ب 1413 :ر.ب112 :
هاتف رقم97110886 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منر الطاقة املتحدة �ش.م.م
يعلن �أنطوين غازي احللو �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منر الطاقة املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1358662وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 1413 :ر.ب112 :
هاتف رقم97110886 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يا�سر بن حمدان بن هامني البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع يرثب العربية �ش.م.م
يعلن يا�سر بن حمدان بن هامني البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع يرثب العربية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1034419وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم98566852 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة اخليالية احلديثة �ش.م.م
يعلن حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلودة اخليالية
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1093906وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
�ص.ب 200 :ر.ب124 :
هاتف رقم99355439 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ن�صر بن عامر بن �سعيد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد املحرتف للأعمال  -تو�صية
يعلن ن�صر بن عامر بن �سعيد احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القائد املحرتف للأعمال -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1294841وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 93 :ر.ب425 :
هاتف رقم99869949 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن عامر بن عبداللـه ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عهد اخلليج احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن عامر بن عبداللـه ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عهد اخلليج
احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1089624وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
�ص.ب 133 :ر.ب400 :
هاتف رقم93555660 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�صـ ــدر للتنميـ ــة
واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1208626وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 460 :ر.ب112 :
هاتف رقم99458668 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع الذهبية العاملية �ش.م.م
يعلن حمم ــد بن خليفــة بن �سعيد البدراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة الإبداع الذهبية
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1151199وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 460 :ر.ب311 :
هاتف رقم99458668 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمدي املتحدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اليحمدي املتحدة
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1691376
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99366765 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمدي الوطنية �ش.م.م
يعلن عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اليحمدي الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1617176وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99366765 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداملهدي بن عبدالباقي بن احلاج اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرية مريان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداملهدي بن عبدالباقي بن احلاج اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قرية مريان
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1105703
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 2375 :ر.ب112 :
هاتف رقم99233315 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممود بن �سامل بن حمد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجد اخلالد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممود بن �سامل بن حمد احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجد اخلالد للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1596829وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
حمافظة م�سقط
�ص.ب 1292 :ر.ب111 :
هاتف رقم97711113 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن �سعيد بن حممد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�آلف اخلريي �ش.م.م
يعلن خمي�س بن �سعيد بن حممد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الت�آلف اخلريي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1260751وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 270 :ر.ب614 :
هاتف رقم99446794 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن جابر بن عمر الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد الزدجايل احلديثة للمقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن جابر بن عمر الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد الزدجايل
احلديث ــة للمق ــاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1283156
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
حمافظة م�سقط
�ص.ب 275 :ر.ب320 :
هاتف رقم99554233 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن علي بن �سلطان امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج ال�ضابطي للتجارة احلديثة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن علي بن �سلطان امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج ال�ضابطي للتجارة
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1261447وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1228 :ر.ب111 :
هاتف رقم95449908 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمة بنت جميل بن �سعيد ال�سعدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي النبع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلن �سليمة بنت جميل بن �سعيد ال�سعدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي النبع للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1164720وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 133 :ر.ب400 :
هاتف رقم93555660 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبال �سداب احلديثة  -تو�صية
يعلن حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع جبال �سداب
احلديثة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1139280وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92692233 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن علي بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع الهند�سي �ش.م.م
يعل ــن را�شد بن علي بن �إبراهيم البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفي ل�شركـة الإبداع الهند�سي �ش.م.م،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ،1048489ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب غامن الكثريي للمحاماة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن �سعيد بن م�سلم و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب غامن الكثريي للمحاماة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة علي بن �سعيد بن م�سلم
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٢٠٧٤٣١١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثمريت للإن�شاء والتعمري  -ت�ضامنية

يعلـن مكتب غامن الكثريي للمحاماة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ثمريت للإن�شاء
والتعمري  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣٣٤٦٢ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكوين املعمارية �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة تكوين املعمارية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٨١٢٨ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن �سند بن حميد اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمر لقطع الغيار الأ�صلية  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالعزيز بن �سند بن حميد اليحيائي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة القمر لقطع
الغيار الأ�صلية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٧٢٩٥٣
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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هاين بن �أحمد بن �سعيد فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الأبرار للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن هاين بن �أحمد بن �سعيد فا�ضل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة خط الأبرار للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٥٨٥٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربان الدولية �ش.م.م
يعلـن حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الربان الدولية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣٧٦٨٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شتل الذوق الرفيع  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن حممد البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شتل الذوق الرفيع  -تو�صية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٨٤٣٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خليفة بن حممد بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزيون �صحم للتجارة  -تو�صية
يعلـن خليفة بن حممد بن �سليمان البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مزيون �صحم
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢٦١٨٢ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة النوتة مل�ستح�ضرات التجميل (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة النوتة مل�ستح�ضرات
التجميل (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٣١٧٤١٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الرقاقة الزرقاء للتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الرقاقة الزرقاء
للتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٣١٧٧٣٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بنيا�س للتجارة العامة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بنيا�س للتجارة
العامة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٣٠٧٩٢٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هند بنت �سليمان بن عامر ال�شبلية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة البيل�سان املميزة للتجارة �ش.م.م
تعلـن هند بنت �سليمان بن عامر ال�شبلية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة واحة البيل�سان املميزة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1317109ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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�أحمد بن �سامل بن حمدان الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سال للبرتوكيماويات �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سامل بن حمدان الفار�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة و�سال للبرتوكيماويات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١286928ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سال �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سامل بن حمدان الفار�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة و�سال �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١0682108ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممود بن �سامل بن حمدان الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد م�سقط املتميزة �ش.م.م
يعلـن حممود بن �سامل بن حمدان الفار�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة موارد م�سقط املتميزة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١141218ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ن�صر بن �سليمان بن نا�صر الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة طالل ون�صر �أبناء �سليمان نا�صر الوهيبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن ن�صر بن �سليمان بن نا�صر الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طالل ون�صر �أبناء
�سليمان نا�صر الوهيبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١181935ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحر الأحمر للأعمال �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة البحر الأحمر للأعمال �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٣31369ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الكوثر الطبي التخ�ص�صي �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
مركز الكوثر الطبي التخ�ص�صي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3252809ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للحلول االقت�صادية �ش.م.م
يعل ــن مكت ــب الر�ؤي ــة  -حما�سب ــون قانوني ــون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العامليــة للحلول
االقت�صادية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1254435ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بريك بن غامن بن �سامل الروا�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكتيني الوطنية �ش.م.م
يعل ــن بريك بن غامن بن �سامل الروا�س ب�صفـت ـ ــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع الكتيني الوطنية
�ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ،1118198ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن حممد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سامل بن حممد اجلهوري و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعل ــن حممد بن �سامل بن حممد اجلهوري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حممد بن �سامل بن حممد
اجلهوري و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1148011ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيل للأناقة  -ت�ضامنية
يعل ــن حممد بن �سامل بن حممد اجلهوري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الغيل للأناقة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1130019ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلفيلي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعل ــن حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اجلفيلي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1643789ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حافظ وحمفوظ اجلفيلي للتجارة �ش.م.م
يعل ــن حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حافظ وحمفوظ
اجلفيلي للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1034992ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن خليفة بن �سعيد الريامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوحة ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية
يعل ــن �سامل بن خليفة بن �سعيد الريامي ب�صفـت ـ ــه امل�صفي ل�شركـة دوحة ال�شرق للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ،1069936ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يا�سر بن علي بن حمود املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار الظفرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعل ــن يا�سر بن علي بن حمود املالكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفي ل�شركـة �أزهار الظفرة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ،1035873ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمدان بن علي بن حمدان العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار ال�شرق العاملية �ش.م.م
يعل ــن حمدان بن علي بن حمدان العامري ب�صفـت ـ ــه امل�صفي ل�شركـة �أنوار ال�شرق العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ،1528548ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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