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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٤٦

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحـ ــد  ١٩ذو القعدة 1443هـ

املوافـ ـ ــق  ١٩يوني ـ ـ ــو 2022م
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املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٣٤ب�إع ــادة ت�شكيــل جملـ ــ�س ال ـ ــوزراء.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٣٥ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٣٦ب�إ�صـدار نظــام املحافظــات.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٣٧بتحديد اخت�صا�صــات وزارة الداخلي ــة واعتم ــاد
هيكلها التنظيمي.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٣٨بتعديل بع�ض �أحكام قانون املجال�س البلدية.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٣٩بنقل اخت�صا�ص ح�صر وتثمني املمتلكات من وزارة
الداخلية �إلى وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٤٠بتعيني نائب لرئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٤١بتعي ــني حمافظـ ــني.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٤٢بتعيني رئي�س جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٤٣بالتعيني فـي بع�ض املنا�صب.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٤٤بتعيني �أمني عام للمجل�س الأعلى للق�ضاء.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٤٥بنقل موظف �إلى وزارة اخلارجية.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٤٦ب�إ�صـدار قانـون الأوراق املاليـة.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٤٧مبن ـ ــح اجلن�سي ـ ـ ــة العماني ـ ــة.
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مكـتب وزيــر الدولــة وحمافـظ م�سقــط
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/١٣٤ص ـ ــادر ف ـ ــي  2022/٦/٨ب�إ�صـ ــدار الئحـ ــة تنظي ــم
�إقامــة مظالت املركبات خارج حدود قطعة �أر�ض
املبنى ال�سكني.
87
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�شـ ـ�أن جتديد مدة حماية منــاذج �صناعــية.
111
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
112
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
169
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
173
ا�ستدراك.
177
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
179
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد مطرح العاملية �ش�.ش.و.
179
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صخور ال�شاخمة للتجارة �ش.م.م.
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صناع العاملية لال�ستثمار والتنمية �ش.م.م180 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألف ومليون للتجارة �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء �أكرب للتجارة �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سريين املتكاملة للتجارة �ش.م.م.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدهناء املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية182 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضارة ال�شرق الدولية �ش.م.م.
183
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي الغربة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية183 .
�إعــالن عن بــدء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركـ ــة اخلليج للمقاوالت �ش.م.م.
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عي�سى و�إخوانه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م184 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدور جمزي للتجارة  -ت�ضامنية.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء �سيجان الوطنية �ش.م.م.
185
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186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم املتقدم �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول خالت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية186 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطموح ال�شامخ احلديثة للتجارة واملقاوالت
187
�ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع ال�صفاة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية187 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ختام الريف للمقاوالت واال�ستثمار �ش.م.م188 .
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع روابط املنطق �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد النهرين للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة �سعيد بن �سويد بن جمعة الوهيبي
189
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الكامل احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية190 .
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صوت ال�صفرد �ش.م.م.
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل جيدان للتجارة �ش.م.م.
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فوالذ املتحدة �ش.م.م.
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم اجلنبة للتجارة  -تو�صية.
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثلية للتجارة واخلدمات �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأماجد للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خفدي مل�شاريع املياه والتجارة  -ت�ضامنية193 .
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املاء الأزرق العاملية للتجارة �ش.م.م.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الأعمال العاملي �ش.م.م.
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدجاج احلار �ش.م.م.
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خلزميات للتجارة  -ت�ضامنية.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج مزون لال�ستثمار �ش.م.م.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كيان التفا�ؤل للتجارة �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأطل�س الف�ضية  -ت�ضامنية.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نخيل مزون  -تو�صية.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طموح الأخوة �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو رتيل احل�سني �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق اجلنبة للتجارة  -ت�ضامنية.
199
�إع ــالن عن ب ــدء �أعم ــال الت�صفـيـ ــة ل�شرك ـ ــة �شواطئ جزماء للتجارة  -ت�ضامنية199 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن �سعيد املقبايل و�إخوانه للتجارة  -تو�صية200 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدار العربي املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م200 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري امليحة للمقاوالت  -تو�صية.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�سماعيل بن �سالـ ــم ال�شي ــراوي و�شرك ــاه
للتجارة  -ت�ضامنية.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبدال�سالم بن نا�صر اخلرو�صي و�شركاه
للتجارة  -تو�صية.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء النه�ضة املتحدة  -تو�صية.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد �صحم للتجارة  -تو�صية.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغريبي والبلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية203 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن عبداللـه بن حممد املعمري
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج املحامد للتجارة  -تو�صية.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق ال�شرقية للتجارة �ش.م.م.
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة�أر�ض ال�سر العاملية �ش.م.م.
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو با�سل املتحدة  -تو�صية.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حبيب بن عبداللـه الزدجايل وولده للتجارة -
ت�ضامنية.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور وادي احللتي للتجارة  -ت�ضامنية207 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلمب�شي املا�سية  -ت�ضامنية.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن �سيف املقبايل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية208 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خالد البادي الوطنية للمقاوالت  -ت�ضامنية208 .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل اجلاح�س الوطنية للمقاوالت �ش.م.م209 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار ال�سريع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية209 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي الوقيبة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية210 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحائب ال�شام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية210 .
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل ال�سيارات ال�ضخمة �ش.م.م.
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجتهدون للتجارة  -ت�ضامنية.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول �شنا�ص املتحدة للتجارة �ش.م.م.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرمول للإن�شاء والتعمري  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنوار ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م213 .
213
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأجنحة العاملية �ش.م.م.
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفحات اجلنان للم�شاريع �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلدمات الفنية وامليكانيكية املتطورة �ش.م.م214 .
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم املحافظة للتجارة  -تو�صية.
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سباح للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن ظليع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية216 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سهيل غوا�ص للتجارة واملقاوالت  -تو�صية216 .
217
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القلعة الكربى للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املها العربية العاملية للتجارة  -ت�ضامنية217 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صداف الغبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية218 .
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرايا احلوية للم�شاريع �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة �صحار ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية219 .
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجد الواعد للتجارة  -ت�ضامنية.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برهان الباطنة احلديثة �ش.م.م.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريان الغبرياء للتجارة  -تو�صية.
221
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�ساحل الع�صرية  -تو�صية.
221
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع الدقم البيئي �ش.م.م.
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222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة لإدارة امل�شاريع �ش.م.م.
222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روعة الأنظار الوطنية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلياة احلديثة العاملية للتجارة العامة �ش.م.م223 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول اجلزيرة للتجارة والنقل  -ت�ضامنية223 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداملجــيد بن �أح ــمد بن حمم ــد البلو�ش ــي
224
و�شريكه �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�شد بن �سهيل بن �سويد البادي وولده
224
للتجارة  -ت�ضامنية.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواء للت�صميم الإبداعي �ش.م.م.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوات جوهرة البنف�سج  -ت�ضامنية.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العناية الق�صوى بال�سيارات �ش.م.م.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو حنني احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني بن عبداللـه و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية227 .
227
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا كتارا للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن علوي الكاف و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية228 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال عوتب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية228 .
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العال للوحات الطرق �ش.م.م.
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الباطنة الوطنية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليزن للم�شاريع العمالقة للتجارة  -تو�صية230 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستقرار العربية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية230 .
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الظاهرة للتجارة  -ت�ضامنية.
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج احلرمية للتجارة �ش.م.م.
232
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدوينا لال�ستثمارات �ش.م.م.
232
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤيا الباطنة املتحدة  -ت�ضامنية.
233
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شباب العال للتجارة �ش.م.م.
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الق�صر امللكي للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م233 .

رقم
ال�صفحة
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن دروي�ش البلو�شي و�شريكه للتجارة
234
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شنونة بنت �سامل بن حبيب البطا�شي
للتجارة  -ت�ضامنية.
234
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغزالن الوطنية للإعمار والتجارة �ش.م.م235 .
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع طبيعة بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية235 .
236
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع كاوا�س احلديثة �ش.م.م.
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني بن عبداللـه علوي باعمر و�شريكه
236
للتجارة  -ت�ضامنية.
237
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ليوان العرب احلديثة �ش.م.م.
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطوب املا�سي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م237 .
238
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قف�صا العامرة للتجارة �ش.م.م.
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن نا�صر بن حارث املعمري و�شريكته
للتجارة  -ت�ضامنية.
238
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة الفلكية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م239 .
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي العراقي للتجارة  -ت�ضامنية.
239
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نبع طيوي احلديثة �ش.م.م.
240
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوهج لتقنية املعلومات  -ت�ضامنية.
240
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية املتحدة ملا وراء البحار �ش.م.م.
241
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة دار الرافدين للتجارة  -ت�ضامنية241 .
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح عوتب للتجارة  -ت�ضامنية.
242
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع الر�سة احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية242 .
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعايل لال�ست�شارات الإدارية والرتبوية �ش.م.م243 .
243
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طوفان اخل�ضراء للتجارة  -ت�ضامنية.
244
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد الع�صرية  -ت�ضامنية.
244
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نزوى للم�شاريع واخلدمات �ش�.ش.و.

رقم
ال�صفحة
245
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س خلدمات الت�أمني �ش.م.م.
245
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صبا ملا وراء بحوث الرقمنة �ش.م.م.
246
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغرتب �ش.م.م.
246
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عني املن�صورة للتجارة �ش.م.م.
247
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سكر ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وعبداللـه �أبناء �سامل بن حممد الوهيبي
للتجارة  -ت�ضامنية.
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ �صحم الوطنية  -ت�ضامنية.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم القرى احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م248 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س اخلليج الأبي�ض  -ت�ضامنية.
249
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة �صاللة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م249 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزاهي الربونزي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م250 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خزائن �صحم للتعدين �ش.م.م.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الزعفران احلديث �ش.م.م.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدر�سة علماء الغد اخلا�صة �ش.م.م.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سفي وخو�شبخت للتجارة �ش.م.م.
252
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هبوب التلعة للتجارة  -ت�ضامنية.
252
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلالبوت الفاخر للدعاية والإعالن  -ت�ضامنية253 .
253
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للأعمال املتقدمة �ش.م.م.
253
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة اجلنوبية لل�شرق الأو�سط �ش.م.م.
253
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة الريا�ض العاملية �ش.م.م.
254
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة ال�شمالية املتحدة �ش.م.م.
254
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة اخلليج العاملية �ش.م.م.
254
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجموعة الدولية احلديثة �ش.م.م.
254
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطرف الأول للإن�شاءات �ش.م.م.
255
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ملهم املعمري للتجارة  -تو�صية.
255
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صراحة اللوج�ستية �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قناديل م�سندم للتجارة واملقاوالت  -تو�صية255 .
255
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه و�شيبان للتجارة �ش.م.م.
256
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صيلة الدولية �ش.م.م.
256
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيماء الوطنية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خط الو�سطى للتجارة �ش.م.م256 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وحميد القم�شوعي للتجارة  -ت�ضامنية256 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فتى الأجيال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية257 .
257
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز العائلة الطبي �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزهراء للخدمات واال�ستثمار �ش.م.م257 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلابري والبلو�شي الوطنية للتجارة
257
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
258
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول املهاب للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صايل بدية للخدمات التجارية  -ت�ضامنية258 .
258
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمة التل للفنادق وال�سياحة �ش.م.م.
258
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج ال�سرور للإن�شاءات �ش.م.م.
259
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�سارة جمان العاملية �ش.م.م.
259
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة اجلديدة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الربطماين املتقدمة �ش.م.م259 .
259
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�شاح الالمع للتجارة �ش.م.م.
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجدوعي للوج�ستيات �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر الغبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية260 .
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاتي فا�شون للتجارة �ش.م.م.
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنائن ويهي املر �ش�.ش.و.
261
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكنلوجيا للبناء �ش.م.م.
261
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوادر جمز  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع لوى املا�سية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية261 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج الباطنة املتكاملة للتجارة  -تو�صية261 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات ال�سماء �ش.م.م.
262
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سهم الثالثة  -ت�ضامنية.
262
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتداد للتجارة واخلدمات �ش.م.م.
262
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزايا ال�سريعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م262 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاجر الراقي للتجارة  -تو�صية.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س اخلري �ش.م.م.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأوربية للحلول الطبية واال�ستثمار �ش.م.م263 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربي و�أوالده للتجارة  -تو�صية.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول مقنيات للتجارة  -ت�ضامنية.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برق اخلليج املتحدة  -ت�ضامنية.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللوك الأربعة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية264 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول املتقدمة الدولية �ش.م.م.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراهيم البو�سعيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية265 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عالية ال�سناين للتجارة  -تو�صية265 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء جمريا �ش.م.م.
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم ال�ساري للتجارة  -ت�ضامنية.
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إيالف جزماء للتجارة  -تو�صية.
266
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح ــارث وعبداللـ ــه الوهيب ــي للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
266
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم للهند�سة والتجارة �ش.م.م.
266
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة ال�ضحى �ش.م.م.
267
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية267 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النفي�س اجلديدة �ش.م.م.
267

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٦

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2022/٣٤
ب�إعـــادة ت�شكيــل مجلــــ�س الـــــوزراء
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعاد ت�شكيل جمل�س الوزراء برئا�ستنا على النحو الآتي:
 �سمـ ـ ــو ال�سيـ ـ ـ ـ ــد فهـ ـ ـ ــد بن حمم ـ ـ ـ ـ ــود �آل �سعيـ ـ ـ ــد نائب ــا لرئي ـ ـ ـ ــ�س الـ ـ ـ ـ ــوزراء ل�ش ـ ـ ـ ـ ـ�ؤونجملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
 �سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد نائبا لرئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع �سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم بن طارق �آل �سعيد وزي ــرا للثقافـ ــة والريا�ضة وال�شباب ال�سيـ ـ ــد خال ــد بن ه ــالل بن �سعـود البو�سعي ــدي وزي ــرا لديـ ــوان الب ــالط ال�سلطانــي الفري ـ ـ ــق �أول �سلطـ ـ ــان ب ــن حمـم ـ ـ ــد النعمان ـ ـ ــي وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للمكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال�سلطان ـ ـ ـ ــي ال�سيــد حم ــود بن فـي�ص ــل بن �سعيـد البو�سعيدي وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال�سي ــد ب ــدر بن حم ـ ـ ــد بـن حم ـ ــود البو�سعي ـ ــدي وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للخارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بن �سال ـ ـ ـ ـ ـ ــم بن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد احلب�س ـ ـ ــي وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للماليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدكتورة مديحة بنت �أحمد بن نا�صر ال�شيبانية وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة للرتبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الدكتور عبداللـه بن حممد بن �سعيد ال�سع ــيدي وزيـ ـ ــرا للعـ ــدل وال�شـ ـ�ؤون القانوني ــةلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
 الدكتور عبداللـه بن نا�صر بن خليفة احلرا�ص ـ ــي وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ل إ �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم بن حممـ ـ ـ ــد بـ ــن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املحروقـ ـ ـ ـ ـ ــي وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث وال�سياحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة-13-
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 الدكتـ ـ ــور �سعـ ــود بن حم ــود بن �أحمــد احلب�ســي الدكتور خلف ــان بن �سعيد بن مب ــارك ال�شعيل ــي الدكتورة رحمة بنت �إبراهيم بن �سعيد املحروقية املهنـ ــد�س �سعي ـ ــد بن ح ـ ــمود بن �سعـيد املعولـ ـ ــي الدكتـ ـ ــور �سعي ــد بن حمم ــد بن �أحمد ال�صقري قيـ ـ ـ ـ ـ ــ�س ب ـ ــن حممـ ـ ـ ــد ب ــن مو�س ـ ـ ــى اليو�س ـ ـ ـ ـ ــف الدكت ـ ــورة ليلـ ــى بنت �أحمـد بن ع ــو�ض النج ــار الدكتـ ــور حم ـ ــاد بن �سعي ــد بن عل ـ ــي باعوي ـ ـ ـ ــن املهـند�س �سال ـ ـ ــم بن نا�ص ـ ــر بن �سعي ــد العوفـي الدكتـ ــور حم ـمــد بن �سعيـد بن خلف ــان املعم ـ ــري -الدكـ ــتور ه ـ ـ ــالل بن عل ـ ــي بن هـ ـ ــالل ال�سبتـ ـ ــي

وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروة الزراعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وال�سمكي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد امليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
وزيرا للإ�سكان والتخطيط العمراين
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة للتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
والبحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث العلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واالبتكـ ـ ـ ـ ـ ــار
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للنق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ـ ــاالت
وتقني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا لالقت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للتج ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ــة
وترويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج اال�ستثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة للتنميـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ــة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا للطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادن
وزي ـ ــرا للأوقــاف وال�ش ـ�ؤون الدينيـ ــة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا لل�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :من ذي القعـــدة �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :من يونيـــــــــــــــــو �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-14-
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/35
ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/90
وعلى قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/91
وعلى قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/92
وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/29
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/88فـي �ش�أن هيئة تنازع االخت�صا�ص والأحكام،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/35ب�إن�شاء املعهد العايل للق�ضاء،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/25ب�ش�أن ا�ستقالل االدعاء العام،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/9ب�ش�أن املجل�س الأعلى للق�ضاء،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/54ب�إن�شاء �أمانة عامة ملجل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى املر�سـ ــوم ال�سلطاين رقـ ــم  2020/88بدمـ ــج وزارة العــدل ووزارة ال�ش�ؤون القانونية
فـي وزارة واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ين� أش� جمل�س ي�سمى "املجل�س الأعلى للق�ضاء" ،يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل
والإداري ،يكـ ـ ــون مق ـ ــره حمافظ ــة م�سق ـ ــط ،ويعمـ ـ ــل فـي �ش�أن ـ ــه بالأحك ــام املبينـ ـ ــة فـي امللحـ ــق
رقم ( )1املرفق.
-15-
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املــادة الثانيـــة
يعتمد الهيكل العام للق�ضاء وفقا للملحق رقم ( )2املرفق.
املــادة الثالـثــــة
ت ـ�ؤول �إل ــى املجلــ�س الأعلــى للق�ضاء كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة بكل من :جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء ،وحمكمة الق�ضاء الإداري،
واالدعاء العام.
املــادة الرابعــة
ينقل �أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري بذات درجاتهم املالية و�أو�ضاعهم الوظيفـية �إىل
الوظائف الق�ضائية املعادلة املن�صو�ص عليها فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية امل�شار �إليه،
وي�سري عليهم القانون ذاته فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤونهم الوظيفـية والتقاعدية.
املــادة الخام�ســة
ينقل �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء موظفو كل من :الأمانة العامة ملجل�س ال�ش�ؤون الإدارية
للق�ضاء ،وحمكمة الق�ضاء الإداري ،واالدعاء العام بذات درجاتهم املالية.
املــادة ال�ساد�ســة
ي�صدر نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذا
املر�سوم ،و�إىل �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها حاليا مبا ال يتعار�ض
مع �أحكامه.
وعلى نائب رئي�س املجل�س اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لتعديل القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�صلة بالق�ضاء ،مبا يتفق و�أحكام هذا املر�سوم ،وذلك خالل
مدة ال تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا املر�سوم ،ويجوز جتديدها ملدة �أخرى مبوافقة
ال�سلطان.
املــادة ال�سابعـــة
ي�ستب ــدل بعبارتــي "وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية" ،و "وزير العدل وال�ش�ؤون القانونية"
�أينم ــا وردت ــا فـ ــي املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2010/35امل�شــار �إليــه والنظام املرفق به عبارتا
"املجل�س الأعلى للق�ضاء" ،و "نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء".
-16-
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املــادة الثامنـــة
ي�ستبدل بعبارتي "حمكمة الق�ضاء الإداري" ،و "رئي�س حمكمة الق�ضاء الإداري" �أينما وردتا
فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية عبارتا "الدائرة الإدارية االبتدائية� ،أو الدائرة الإدارية
اال�ستئنافـية" ،و "رئي�س الدائرة الإدارية االبتدائية� ،أو رئي�س الدائرة الإدارية اال�ستئنافـية"،
وذلك بح�سب �سياق الن�ص.
كما ي�ستبدل بامل�سميات الوظيفـية لأع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري �أينما وردت فـي القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية الوظائف املعادلة لها فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية.
وي�ستبدل بعبارة "قانون حمكمة الق�ضاء الإداري" �أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية عبارة "قانون الإجراءات الإدارية".
املــادة التا�سعــــة
تلغى ن�ص ــو�ص قان ــون حمكم ــة الق�ضــاء الإداري امل�شار �إليه ،فـيما ع ــدا امل ــواد من رق ــم ()3
�إىل ( ،)23واملادتني رقمي 107( ،)25(:فـيما يتعلق بالر�سوم الق�ضائية) ،وفـيما مل يرد
ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه املواد ت�سري على املنازعات الإدارية �أحكام قانون الإجراءات املدنية
والتجارية مبا فـي ذلك طريق الطعن بالنق�ض.
كما تلغى املرا�سيم ال�سلطانية �أرقام ( ،)2008/88و( ،)2011 /25و( ،)2012/9و(،)2012 /10
و( )2012 /54امل�شار �إليها ،وكل ما يخالف هذا املر�سوم وامللحقني املرفقني �أو يتعار�ض مع
�أحكامهم.
املــادة العا�شــرة
ا�ستثناء من �أحكام هذا املر�سوم ،ت�ستمر هيئة تنازع االخت�صا�ص والأحكام فـي نظر الدعاوى
التي رفعت �إليها قبل �صدوره ،وحتى �صدور احلكم فـيها.
املــادة الحاديــة ع�شــرة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 16 :من ذي القعــــدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 16 :من يونيــــــــــــــــو �سنـة 2022م

-17-

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1446

امللحـــق رقـــم ()1
فـي �ش�أن املجل�س الأعلى للق�ضاء
املــادة ( ) 1
ي�شكل املجل�س الأعلى للق�ضاء برئا�سة ال�سلطان وع�ضوية كل من:
 - 1نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ويكون مبرتبة وزير وي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين.
 - 2رئي�س املحكمة العليا.
� - 3أقدم نائب لرئي�س املحكمة العليا.
 - 4رئي�س الدائرة الإدارية فـي املحكمة العليا.
 - 5املدعي العام.
 - 6رئي�س الإدارة العامة للتفتي�ش الق�ضائي.
� - 7أقدم اثنني من ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف.
ويج ــوز �أن يجتم ــع املجل�س برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وفـي هذه احلالة
ال تكون قرارات املجل�س نافذة فـيما يتعلق بامل�سائل املن�صو�ص عليها فـي البنود من (� 1إىل )7
من املادة ( )2من هذا امللحق �إال بعد اعتمادها من ال�سلطان.
وي�ص ــدر بنظ ــام عمــل املجلــ�س قــرار مــن نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء بعد موافقة
املجل�س.
املــادة ( ) 2
ت�ؤول �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء كافــة اخت�صا�صــات جملــ�س ال�ش ـ�ؤون الإدارية للقــ�ضاء
املن�صو�ص عليها فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ،كما يخت�ص املجل�س بالآتي:
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للق�ضاء.
 - 2العمل على �ضمان ح�سن �سري العمل فـي املحاكم واالدعاء العام ،وتطويره.
 - 3العمل على تي�سري �إجراءات التقا�ضي وتقريب جهاته للمتقا�ضني.
 - 4اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة بالق�ضاء.
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� - 5إبداء الر�أي فـي م�شروعات اتفاقيات التعاون الق�ضائي بني �سلطنة عمان والدول
الأخرى.
 - 6تعزي ــز وتطوي ــر التع ــاون فـي االخت�صا�صــات املتعلقة بالق�ضاء مع اجلهات املعنية
فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة.
 - 7ما يرى ال�سلطان عر�ضه على املجل�س.
� - 8أي اخت�صا�صات �أخرى تن�ص عليها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
املــادة ( ) 3
يتوىل نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء اخت�صا�صات كل من :رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون
الإدارية للق�ضاء واملدعي العام ذات الطبيعة الإدارية واملالية املن�صو�ص عليها فـي القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية ،كما تكون له كافة االخت�صا�صات املقررة قانونا لرئي�س الوحدة فـي
كل ما يتعلق بال�ش�ؤون املالية والإدارية للق�ضاء ،و�ش�ؤون موظفـي املجل�س الأعلى للق�ضاء.
املــادة ( ) 4
تن� أش� فـي املجل�س الأعلى للق�ضاء �إدارة عامة ت�سمى "الإدارة العامة للتفتي�ش الق�ضائي" تتبع
نائب رئي�س املجل�س ،ت�شكل برئا�سة قا�ض متفرغ وع�ضوية عدد كاف من الق�ضاة و�أع�ضاء
االدعاء العام من ذوي اخلربة والكفاءة ،يتم ندبهم جميعا بقرار من نائب رئي�س املجل�س
الأعلى للق�ضاء بعد موافقة املجل�س.
وحتل الإدارة امل�شار �إليها حمل كل من :الإدارة العامة للتفتي�ش الق�ضائي ،و�إدارة التفتي�ش،
فـي اخت�صا�صاتهما املن�صو�ص عليها فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية ،وقانون االدعاء العام.
املــادة ( ) 5
تقام دعوى امل�ساءلة على كل من :رئي�س املحكمة العليا واملدعي العام من نائب رئي�س املجل�س
الأعلى للق�ضاء ،وفـي هذه احلالة ميثل نائب رئي�س املجل�س فـي اتخاذ جميع الإجراءات،
من يحدده قانون ال�سلطة الق�ضائية �أو قانون االدعاء العام ،بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 6
تكــون للمجلــ�س الأعلــى للق�ض ــاء �أمان ــة عام ــة ت�سمــى "الأمان ــة العام ــة للمجل ــ�س الأعلـ ــى
للق�ضاء" ،تعاون نائب رئي�س املجل�س فـي ممار�سة اخت�صا�صاته.
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املــادة ( ) 7
يتوىل ت�سيري �ش�ؤون الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للق�ضاء �أمني عام بالدرجة اخلا�صة،
ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين.
املــادة ( ) 8
تكون للأمني العام للمجل�س الأعلى للق�ضاء اخت�صا�صات وكيل الوزارة املن�صو�ص عليها
فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ،وحتدد اخت�صا�صاته الأخرى بقرار من نائب رئي�س
املجل�س الأعلى للق�ضاء بعد موافقة املجل�س.
املــادة ( ) 9
يعاون الأمني العام للمجل�س الأعلى للق�ضاء فـي ممار�سة اخت�صا�صاته �أربعة �أمناء عامني
م�ساعدين على النحو الآتي:
� - 1أمني عام م�ساعد ل�ش�ؤون املحاكم واالدعاء العام والكاتب بالعدل.
� - 2أمني عام م�ساعد للتخطيط والتحول الرقمي.
� - 3أمني عام م�ساعد ل�ش�ؤون التنفـيذ.
� - 4أمني عام م�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية.
وي�صدر بتعيني الأمناء العامني امل�ساعدين قرار من نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
بعد موافقة املجل�س.
املــادة ( ) 10
يجب على نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء � -ضمانا حل�سن �سري العمل وتلبية متطلباته -
التفوي�ض فـي بع�ض اخت�صا�صاته الإدارية لكل من :ر�ؤ�ساء املحاكم ،ور�ؤ�ساء الدوائر ،وذلك
وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار منه بعد موافقة املجل�س.
املــادة ( ) 11
ا�ستثناء من حكم املادة ( )3من هذا امللحق ،ميار�س املدعي العام االخت�صا�صات الإدارية
املقررة قانونا لنائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء فـيما يتعلق بتنظيم العمل فـي االدعاء
العام ،وللمدعي العام �إ�صدار كافة القرارات الإدارية الالزمة فـي هذا اخل�صو�ص ،وعليه
�إخطار نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء بن�سخة من تلك القرارات خالل �أ�سبوع من
�إ�صداره ــا ،ولنائب رئي ــ�س املجل ــ�س خـ ــالل خم�ســة ع�شر يوما من تاريخ الإخطار تعديلها
�أو �إلغا�ؤها وفق ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة مع ذكر الأ�سباب.
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املــادة ( ) 12
تكون للمجل�س الأعلى للق�ضاء ميزانية �سنوية م�ستقلة يقدم نائب رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء تقديراتها �إىل وزارة املالية بعد �أخذ ر�أي املجل�س.
وتبد�أ ال�سنة املالية للمجل�س الأعلى للق�ضاء فـي الأول من يناير من كل عام ،وتنتهي فـي
احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته ،وذلك فـيما عدا ال�سنة املالية الأوىل فتبد أ�
من تاريخ العمل بهذا املر�سوم ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته.
املــادة ( ) 13
ت�سري على املجل�س الأعلى للق�ضاء القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات
اجلهاز الإداري للدولة ،وذلك فـيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي ،والرقابة املالية
والإدارية ،ونظام املوظفـني ومعاملتهم التقاعدية ،و�إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية
واحل�ساب اخلتامي للمجل�س.
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الملحــق رقــم ( ) 2
الهيكــل العــام للق�ضـــاء
المجل�س الأعلى للق�ضاء
نائــــب رئيــــ�س المجلــــ�س

المحكمة العليا

محاكم اال�ستئناف
المحاكم االبتدائية

االدعاء العام

الإدارة العامة
للتفتي�ش الق�ضائي

الدائرة المدنية  -الدائرة الجزائية  -دائرة الأحوال
ال�شخ�صية  -الدائرة الإدارية  -الدائرة التجارية -
الدائرة العمالية ........ - ........ - ....... - ....... -
الدوائر المدنية  -الدوائر الجزائية  -دوائر الأحوال
ال�شخ�صية  -الدوائر الإدارية  -الدوائر التجارية -
الدوائر العمالية ........ - ........ - ....... - ....... -
الدوائر المدنية  -الدوائر الجزائية  -دوائر الأحوال
ال�شخ�صية  -الدوائر الإدارية  -الدوائر التجارية -
الدوائر العمالية ........-........- ....... - ....... -

-22-

الأمانة العامة
للمجل�س الأعلى للق�ضاء

المعهد العالي للق�ضاء

الأمين العام الم�ساعد ل�ش�ؤون
المحاكم واالدعاء العام والكاتب بالعدل
الأمين العام الم�ساعد
للتخطيط والتحول الرقمي
الأمين العام الم�ساعد
ل�شـ ـ�ؤون التنفي ــذ
الأمين العام الم�ساعد
لل�ش�ؤون الإدارية والمالية

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٦

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2022/٣٦
ب�إ�صـدار نظــام المحافظــات
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
وعلى نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بنظام املحافظات املرفق.

املــادة الثانيــــة

تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج امللحق بنظام املحافظات ،ويتبع فـي
�ش�أن �إن�شاء وتعديل و�إلغاء التق�سيمات الإدارية فـي تلك الهياكل ،الأحكام الواردة فـي نظام
اجلهاز الإداري للدولة امل�شار �إليه.
املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة الداخلية من حمافظات م�سقط وظفار وم�سندم كافة امللفات والوثائق
واملحفوظات واملوجودات املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة.
املــادة الرابعــة
ت�ؤول �إلى املحافظات  -كل فـيما يخ�صها  -من وزارة الداخلية كافة املخ�ص�صات والأ�صول
واحلقوق وااللتزامات واملوجودات ذات ال�صلة مبكاتب الوالة فـي املحافظات ،وذلك فـيما
عدا امللفات والوثائق واملحفوظات والأ�سلحة واملدافع والذخائر ،ف�إنها تبقى ملكا لوزارة
الداخلية.
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املــادة الخام�سـة
ينق ــل موظفــو وزارة الداخلية العاملون فـي مكاتب الوالة �إلى املحافظات  -كل فـيما
يخ�صها  -بذات درجاتهم املالية.
املــادة ال�ساد�ســـة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/101امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم
والنظام املرفق� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة ال�سابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :من ذي القعـــدة �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :من يونيـــــــــــــــــو �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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نظــــام املحافظــــات
الف�صــــل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام ،يق�صد بالكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل
منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــــوزارة :وزارة الداخلية.
الوزيـــــــر :وزير الداخلية.
املحافظة :وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ذات طبيعة حملية.
البلديــــة :تق�سيــم �إداري �ضمن الهيك ــل التنظيمــي للمحافظـ ــة ،يتول ــى ممار�ســة كافـ ــة
الأن�شطة البلدية وفقا لأحكام هذا النظام.
الف�صل الثاين
املحافظات
املــادة ( ) ٢
تق�سم �سلطنة عمان �إداريا �إلى حمافظات على النحو الآتي:
�أوال :حمافظة م�سقط:
وت�شمل الواليات الآتية :م�سقط ،مطرح ،العامرات ،بو�شر ،ال�سيب ،قريات ،ويكون
مركز املحافظة والية م�سقط.
ثانيا :حمافظة ظفار:
وت�شمل الواليات الآتية� :صاللة ،طاقة ،مرباط ،رخيوت ،ثمريت� ،ضلكوت ،املزيونة،
مق�شن� ،شليم وجزر احلالنيات� ،سدح ،ويكون مركز املحافظة والية �صاللة.
ثالثا :حمافظة م�سندم:
وت�شمل الواليات الآتية :خ�صب ،دبا ،بخاء ،مدحاء ،ويكون مركز املحافظة والية
خ�صب.
رابعا :حمافظة الربميي:
وت�شمل الواليات الآتية :الربميي ،حم�ضة ،ال�سنينة ،ويكون مركز املحافظة والية
الربميي.
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خام�سا :حمافظة الداخلية:
وت�شمل الواليات الآتية :نزوى ،بهالء ،منح ،احلمراء� ،أدم� ،إزكي� ،سمائل ،بدبد،
اجلبل الأخ�ضر ،ويكون مركز املحافظة والية نزوى.
�ساد�سا :حمافظة �شمال الباطنة:
وت�شمل الواليات الآتية� :صحار� ،شنا�ص ،لوى� ،صحم ،اخلابورة ،ال�سويق ،ويكون
مركز املحافظة والية �صحار.
�سابعـــا :حمافظة جنوب الباطنة:
وت�شمل الواليات الآتية :الر�ستاق ،العوابي ،نخل ،وادي املعاول ،بركاء ،امل�صنعة،
ويكون مركز املحافظة والية الر�ستاق.
ثامنــــا :حمافظة جنوب ال�شرقية:
وت�شمل الواليات الآتية� :صور ،الكامل والوافـي ،جعالن بني بو ح�سن ،جعالن
بني بو علي ،م�صرية ،ويكون مركز املحافظة والية �صور.
تا�سعـــا :حمافظة �شمال ال�شرقية:
وت�شمل الواليات الآتية� :إبراء ،امل�ضيبي ،بدية ،القابل ،وادي بني خالد ،دماء
والطائيني� ،سناو ،ويكون مركز املحافظة والية �إبراء.
عا�شـرا :حمافظة الظاهرة:
وت�شمل الواليات الآتية :عربي ،ينقل� ،ضنك ،ويكون مركز املحافظة والية
عربي.
حادي ع�شر :حمافظة الو�سطى:
وت�شمل الواليات الآتية :هيماء ،حموت ،الدقم ،اجلازر ،ويكون مركز
املحافظة والية هيماء.
املــادة ( ) ٣
يكون �إن�شاء املحافظات والواليات وتعديلها و�إلغا�ؤها مبر�سوم �سلطاين ،ويكون �إن�شاء نيابات
ومراكز �إدارية فـي الواليات وتعديلها و�إلغا�ؤها بقرار من الوزير.
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املــادة ( ) ٤
تتمتع املحافظة بال�شخ�صية االعتبارية ،واال�ستقالل املايل والإداري ،حتت �إ�شراف الوزير.
املــادة ( ) ٥
ت�سري على املحافظة وموظفـيها جميع القوانني والنظم واملرا�سيم املطبقة على اجلهاز
الإداري للدولة.
املــادة ( ) ٦
تخت�ص املحافظة فـي نطاقها اجلغرافـي  -وبعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة  -بالآتي:
 - ١تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للدولة.
� - ٢ضمان �سيادة القانون ،وحماية م�صالح الدولة ،وتعزيز هيبتها.
 - ٣تنمية وا�ستثمار املوارد اخلا�صة باملحافظة والرتويج لها ،من �أجل حتقيق التنمية
امل�ستدامة وخلق فر�ص عمل للمواطنني.
 - ٤العمل على اال�ستفادة من املقومات املختلفة فـي املحافظة.
� - ٥إن�شاء ،و�إدارة املرافق البلدية.
 - ٦حماية الأمالك العامة ،و�إزالة التعديات عليها.
 - ٧العمل على ا�ستيفاء احتياجات املحافظة من املرافق العامة ،واخلدمات احلكومية
الأخرى.
 - ٨امل�شاركة فـي التخطيط العمراين.
 - ٩احلفاظ على �سالمة البيئة.
 - ١٠تنفـيذ امل�شاريع الإمنائية اخلا�صة باملحافظة ،وتذليل ال�صعوبات التي تواجهها.
 -١١متابعة الأن�شطة االقت�صادية فـي املحافظة ،مبا يعزز منو هذه الأن�شطة.
 -١٢العمــل مع اجله ــات املخت�ص ــة فـي �ش�أن �إع ــداد م�شروع ــات خط ــط التنمي ــة الوطنية،
واالطالع على �سري تنفـيذها.
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الف�صـــل الثالـــث
ال�شـــ�ؤون امل�شرتكــة للمحافظـــات
املــادة ( ) ٧
يكون تنظيم كافة الأن�شطة البلدية فـي املحافظات مبوجب لوائح موحدة ي�صدر بها قرار
من الوزير ،بعد التن�سيق مع املحافظني.
املــادة ( ) ٨
ميثل الوزير �أو من يفو�ضه �سلطنة عمان فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية
والدولية ،و�إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ،ذات ال�صلة باملحافظات.
املــادة ( ) ٩
يجتمع الوزير باملحافظني مرتني فـي ال�سنة على الأقل� ،أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك،
ملناق�شة ال�ش�ؤون امل�شرتكة للمحافظات.
الف�صـــل الرابــع
املحافـــظ
املــادة ( ) ١٠
يتولى �إدارة املحافظة وت�سيري �ش�ؤونها حمافظ ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين ،وتكون
له �صالحيات رئي�س الوحدة املن�صو�ص عليها فـي القوانني والنظم واملرا�سيم ال�سلطانية
املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة.
املــادة ( ) ١١
يكون املحافظ ممثال للحكومة فـي املحافظة ،ويتولى الإ�شراف على تنفـيذ ال�سيا�سة العامة
للدولة فـيها ،وله ب�صفة خا�صة الآتي:
 - ١متثيل املحافظة فـي عالقاتها بالغري و�أمام الق�ضاء.
� - ٢إعداد م�شروعات خطط التنمية اخلا�صة باملحافظة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة،
ومتابعة تنفـيذها.
 - ٣العمل على تعزيز اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية للمحافظة.
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� - ٤إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمحافظة وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما �إلى وزارة
املالية.
� - ٥إ�صدار قرارات بفر�ض ر�سوم بلدية فـي �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة ،بعد موافقة
وزارة املالية.
 - ٦التن�سيق مع اجلهات املخت�صة فـي �ش�أن حتديد ا�ستخدامات الأرا�ضي فـي املحافظة،
وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات املجال�س البلدية فـي هذا ال�ش�أن.
 - ٧التوا�صل مع املجتمع املحلي مبا يخدم ال�صالح العام فـي نطاق املحافظة.
 - ٨تلقي ال�شكاوى ذات ال�صلة باخت�صا�صات املحافظة ،واتخاذ القرارات املنا�سبة فـي
�ش�أنها.
 - ٩التن�سيق مع ر�ؤ�ساء الوحدات احلكومية ب�ش�أن �أداء فروعها ومكاتبها فـي املحافظة
فـي �ضوء التقارير املرفوعة �إليه من الوالة.
 -١٠الإ�شراف املبا�شر على الوالة ومتابعة عملهم اليومي ،وتقييم م�ستوى �أدائهم ،ورفع
تقارير دورية ب�ش�أنهم �إلى الوزير.
 -١١رفع تقرير �سنوي بنتيجة �أعمال املحافظة ،وكذلك املو�ضوعات التي يتطلب عر�ضها
على جمل�س الوزراء �إلى الوزير لرفعها �إلى جمل�س الوزراء.
� -١٢أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من الوزير.
الف�صـــل اخلامـــ�س
الوالــــــي
املــادة ( ) ١٢
يكون لكل والية وال ،ي�صدر بتعيينه وحتديد درجته وخم�ص�صاته املالية ونقله و�إعفائه من
وظيفته وكافة �ش�ؤونه الوظيفـية الأخرى ،قرار من الوزير.
املــادة ( ) ١٣
يخت�ص الوايل فـي نطاق الوالية بالآتي:
 - ١املحافظة على النظام العام.
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 - ٢متابعة �ش�ؤون القبائل ،وفقا للقواعد املعمول بها فـي الوزارة.
 - ٣االلتق ــاء بال�شيـ ــوخ والر�ش ـ ـ ـ ــداء واملواطنيـ ــن ،بهدف الوقوف علــى �آرائهم ومتطلبات
الوالية.
 - ٤التنظي ــم والإ�شــراف على العمليــة االنتخابــية لأع�ضــاء جمل ــ�س ال�شـ ــورى واملجل�س
البلدي ،وفقا للقواعد وال�ضوابط التي حتددها الوزارة.
 - ٥الإ�شراف على �سري عمل جلان التوفـيق وامل�صاحلة ،وفقا للقواعد وال�ضوابط التي
حتددها الوزارة.
 - ٦الإ�شراف على تطبيق خمتلف ال�سنن والأعراف ال�سائدة واملتبعة.
 - ٧تر�ؤ�س اللجان املحلية فـي الوالية.
 - ٨متابع ــة �أداء ف ــرع البلدي ــة فـي الوالي ــة ،والت�أكد من قيامـ ــه بــدوره املنوط به عل ــى
الوجه الأكمل ،ورفع تقارير ب�ش�أنه �إلى املحافظ.
 - ٩متابعة �أداء فروع ومكاتب الوحدات احلكومية الأخرى فـي الوالية ،ورفــع تقاريــر
دورية ب�ش�أنها �إلى املحافظ.
 -١٠العمل على �إيجاد فر�ص عمل للمواطنني فـي الوالية ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة ،ورفع تقارير دورية بذلك �إلى املحافظ.
 -١١امل�شاركة فـي �إعداد م�شروعات خطط التنمية فـي الوالية ،ومتابعة تنفـيذها.
� -١٢إبداء املقرتحات ب�ش�أن كل ما يعزز اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية فـي الوالية
ورفعها �إلى املحافظ.
 -١٣رفع تقارير دورية ب�ش�أن كل ما يتعلق مبمار�سته اخت�صا�صاته �إلى املحافظ.
� -١٤أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من الوزير �أو املحافظ.
املــادة ( ) ١٤
يكون للوايل نائب على م�ستوى الوالية ،ي�صدر بتعيينه وحتديد درجته وخم�ص�صاته املالية
ونقله و�إعفائه من وظيفته وكافة �ش�ؤونه الوظيفـية الأخرى ،قرار من الوزير.
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املــادة ( ) ١٥
يحل نائب الوالـ ــي  -فـي الوالي ــة  -حمــل الوايل فـي ح ــال غيابه �أو وج ــود مانع يحول
دون ممار�سته اخت�صا�صاته ،ويجوز للوايل  -بعد موافقة الوزير  -تفوي�ضه فـي بع�ض
اخت�صا�صاته ،وفـي احلالتني يكون النائب م�س�ؤوال �أمام الوايل عن مبا�شرته االخت�صا�صات
املذكورة.
املــادة ( ) ١٦
يكون للوايل نائب فـي كل نيابة ،ي�صدر بتعيينه وحتديد درجته وخم�ص�صاته املالية ونقله
و�إعفائه من وظيفته وكافة �ش�ؤونه الوظيفـية الأخرى قرار من الوزير ،ويقوم بالأعمال
التي يكلف بها من قبل الوايل.
الف�صـــل ال�ســــاد�س
البلديـــــات
املــادة ( ) ١٧
تكون لكل حمافظة �ضمن هيكلها التنظيمي بلدية مب�ستوى مديرية عامة  -فـيما عدا
حمافظتي م�سقط وظفار فتكون بلدية كل منهما مب�ستوى تنظيمي �أعلى  -تتبع املحافظ
مبا�شرة.
وتخت�ص البلدية فـي نطاق املحافظة مبمار�سة كافة الأن�شطة البلدية املن�صو�ص عليها فـي
هذا النظام ،ويكون لها فرع فـي كل والية يتولى ممار�سة تلك الأن�شطة فـي نطاق الوالية
حتت الإ�شراف املبا�شر للبلدية.
املــادة ( ) ١٨
تخت�ص البلدية  -بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  -بتقدمي كافة اخلدمات البلدية فـي
نطاق املحافظة ،ولها فـي �سبيل ذلك ممار�سة ال�صالحيات الآتية:
� - ١إعداد اخلطط ال�شاملة فـي جمال العمل البلدي ،ورفعها �إلى املحافظ لالعتماد.
� - ٢إعداد ،وتنفـيذ برامج التوعية والإر�شاد الالزمة لرفع م�ستوى الوعي املجتمعي،
وتعزيز التوا�صل االجتماعي والعمل التطوعي ،ورفعها �إلى املحافظ لالعتماد،
وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات املجل�س البلدي.
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 - ٣اتخ ــاذ الإج ــراءات الالزمــة للمحافظ ــة على ال�صح ــة العام ــة والنظافة ومكافحة
الآفات.
� - ٤إ�صدار الرتاخي�ص البلدية للأن�شطة التجارية وال�صناعية وال�سياحية والرتفـيهية
وال�صحية واملهنية وغريها.
 - ٥حت�سني وجتميل ال�شوارع وامليادين العامة فـي املحافظة.
� - ٦إن�شــاء وت�سويــر و�إدارة املقابــر ،واملحافظــة على حرمتها ،والعمل على جتهيز ونقل
ودفن املوتى.
� - ٧إن�شــاء و�إدارة امل�سالخ ،والتفتي�ش عليها ،و�إجراء الفح�ص البيطري على احليوانات
قبل الذبح ،والت�أكد من �صالحية حلومها بعد الذبح لال�ستهالك الآدمي.
� - ٨إن�شاء و�إدارة ومتابعة الأ�سواق العامة ،دون الإخالل باخت�صا�صات وزارة الرثوة
الزراعية وال�سمكية وموارد املياه.
 - ٩مراقبـة الأغذي ــة والتفتيـ�ش عليهــا ،للت�أك ــد من �صالحيته ــا و�سالمته ـ ــا ،ومراقبة
امل�صانع واملطاعم واملحالت والعاملني فـيها واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها،
والإ�شراف ال�صحي على مياه ال�شرب والت�أكد من جودتها و�صالحيتها لال�ستخدام
الآدمي.
� -١٠إن�ش ــاء و�صيانـ ــة و�إن ــارة و�إدارة الطـرق واجل�سور وممرات امل�ش ـ ــاة واملواق ـ ـ ــف العامة،
و�إعداد وتركيب اللوحات املرورية ،وتنظيم وتطوير و�سائل التحكم املروري.
� -١١إن�شاء و�إدارة و�صيانة املتنزهات واحلدائق ومالعب الأطفال ودورات املياه ،وت�شجري
الأماكن العامة.
 -١٢تنظي ـ ــم ا�ستخدام ــات املبانـ ــي ،والتفتيـ ــ�ش والرقابـ ـ ــة على �أعم ــال البن ـ ــاء ،و�إ�ص ـ ــدار
تراخي�ص البناء وال�صيانة والرتميم والإ�ضافات والهدم ،وتراخي�ص بناء �شبكات
البنى الأ�سا�سية املختلفة ،و�إزالة املباين املخالفة �أو الآيلة لل�سقوط ،و�إزالة املخلفات
الناجتة عن ذلك وفقا للقوانني املعمول بها.
� -١٣إ�صــدار تراخي ـ ــ�ص تك�سري اجلب ــال واحلف ــر وقطع الأ�شج ـ ـ ــار وغريهـ ــا ،وذلك بعد
موافقة اجلهات املخت�صة.
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 -١٤مراقبة وحجز احليوانات ال�سائبة وال�ضالة.
� -١٥إن�شاء و�إدارة املختربات ذات ال�صلة بالعمل البلدي.
 -١٦اتخاذ التدابري الالزمة لت�صريف مياه الأمطار والفـي�ضانات ،وحماية �إحرامات
الأودية ،وردم امل�ستنقعات والربك املائية فـي الأماكن املفتوحة والعامة ،و�إلزام
�أ�صحاب الأمالك بذلك عند وجودها فـي ممتلكاتهم.
 -١٧التحري عن الأمرا�ض الوبائية وامل�صابني بها ،و�إبالغ اجلهات املخت�صة.
 -١٨اقرتاح فر�ض ر�سوم بلدية ورفعه �إلى املحافظ.
 -١٩مراقبة اللوحات والإعالنات.
� -٢٠إدارة ال�شواطئ وجماري الأودية.
 -٢١ت�سجيل عقود �إيجار العقارات وفقا للقوانني املعمول بها.
� -٢٢إن�شاء قاعدة بيانات ومعلومات خا�صة بالعمل البلدي فـي نطاق اخت�صا�صها
اجلغرافـي ،و�إعداد البحوث ،و�إجراء الإح�صاءات الالزمة ،وفقا للقوانني املعمول
بها.
 -٢٣ت�سمية وترقيم ال�شوارع والطرق والأزقة وامليادين وال�ساحات والبنايات ،وفقا
للأ�س�س واملعايري التي ت�صدرها اجلهات املخت�صة.
 -٢٤تقدمي كافة �أوجه الدعم وامل�ساندة للجهات املعنية مبواجهة الكوارث.
� -٢٥إقامة املهرجانات والأن�شطة الثقافـية والريا�ضية واالجتماعية وفقا للقوانني
املعمول بها.
 -٢٦اتخاذ التدابري الالزمة ملنع التعدي على �أمالك الدولة العامة واخلا�صة ،واتخاذ
الإجراءات الالزمة لإزالة التعدي.
 -٢٧اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة لإزالة امل�شوهات فـي القرى والأحياء ال�سكنية
والطرق وامليادين العامة واملواقف واملمرات والأودية.
 - ٢٨مراقبة املوازين واملقايي�س واملكاييل وفقا لأحكام القوانني املعمول بها.
 - ٢٩اتخاذ التدابري وعمل التجهيزات الالزمة ،ملنع �إلقاء املخلفات فـي الطرق والأ�سواق
واحلدائق واملتنزهات واملواقف وغريها من الأماكن العامة.
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 -٣٠اقرتاح م�شروعات اللوائح والقرارات البلدية ،ورفعها �إلى املحافظ التخاذ الالزم
ب�ش�أنها وفقا لأحكام هذا النظام.
 -٣١اقرتاح و�سائل ا�ستثمار املوارد اخلا�صة باملحافظة ،من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة
وفقا لل�سيا�سة العامة للدولة.
 -٣٢اقرتاح م�شروعات خطط التنمية اخلا�صة باملحافظة ،ورفعها �إلى املحافظ.
املــادة ( ) ١٩
ا�ستثناء من �أحكام هذا النظام ،تكون لكل من :رئي�س بلدية م�سقط ورئي�س بلدية ظفار،
االخت�صا�صات وال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية
املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة ،فـي كل ما يتعلق بالأن�شطة البلدية وال�ش�ؤون
املالية والإدارية للبلدية و�ش�ؤون موظفـيها ،وتكون لكل من البلديتني ميزانية فرعية
تدرج �ضمن ميزانية املحافظة ،يتولى رئي�س كل بلدية �إعدادها وو�ضع تقديراتها ،وتعامل
كل من البلديتني معاملة الوحدة امل�ستقلة فـي نطاق تطبيق �أحكام قانون الرقابة املالية
والإدارية للدولة.
الف�صـل ال�سابـــع
ماليـــة املحافظـــة
املــادة ( ) ٢٠
يكون للمحافظة ميزانية م�ستقلة ،وتبد أ� ال�سنة املالية للمحافظة فـي اليوم الأول من
�شهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام ،على �أن تبد أ�
ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر
دي�سمرب من العام ذاته.
املــادة ( ) ٢١
تتكون املوارد املالية للمحافظة من الآتي:
 - ١االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة.
 - ٢مقابل اخلدمات التي تقدمها للغري.
 - ٣الهبات ،والإعانات ،واملنح التي يقبلها املحافظ ،بعد موافقة جمل�س الوزراء.
 - ٤عوائد ا�ستثمار �أموالها.
 - ٥ن�سبة من الر�سوم البلدية ،حتدد بقرار من جمل�س الوزراء.
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املــادة ( ) ٢٢
تعترب �أموال املحافظة �أمواال عامة ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها،
وعلى املحافظة حماية هذه الأموال ،وحت�صيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي حت�صل بها
الأموال العامة.
الف�صل الثامن
�أحكام ختامية
املــادة ( ) ٢٣
يكون ملوظفـي البلدية الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانونا باالتفاق
مع املحافظ� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا النظام واللوائح
ال�صادرة تنفـيذا له.
املــادة ( ) ٢٤
يجوز ت�ضمني اللوائح البلدية جزاءات �إدارية ،على النحو الآتي:
 - ١الإزالة الفورية للمخالفة على نفقة املخالف.
� - ٢إغالق املحل �أو املن�ش�أة م�ؤقتا ملدة ال تزيد على ( )١٠ع�شرة �أيام� ،أو �إلغاء الرتخي�ص.
 - ٣غرامة ال جتاوز ( )٥٠٠٠خم�سة �آالف ريال عماين ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة
تكرار املخالفة ذاتها خالل عام من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة.
 - ٤غرامة ال جتاوز ( )٥٠خم�سني رياال عمانيا عن كل يوم فـي حالة املخالفات امل�ستمرة،
وفـي جميع الأحوال ،ال يجوز �أن يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين
�أيا كانت املدة.
املــادة ( ) ٢٥
على �شرطة عمان ال�سلطانية وغريها من اجلهات املخت�صة تقدمي كافة �أوجه امل�ساعدة �إلى
املحافظة فـيما تتخذه من �إجراءات ،فـي �إطار تطبيق هذا النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا
لأحكامه.
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وزيــــر الداخليــــــة
حمافظ ظفار

حمافظ م�سقط

رئي�س بلدية م�شقط
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
مكتب وايل م�شقط
مكتب وايل مطرح
مكتب وايل العامرات

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

حمافظ م�سندم
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

رئي�س بلدية ظفار

املديرية العامة
بلدية م�شندم لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

بلدية الربميي

املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�شحية
املديرية العامة للم�شاريع والت�شجري
املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�شحية
املديرية العامة لل�ش�ؤون الفنية
املديرية العامة
املديرية العامة للم�شاريع وال�ش�ؤون الفنية مكتب وايل خ�شب مكتب وايل دبا مكتب وايل بخاء مكتب وايل مدحاء
املديرية العامة للتخطيط وال�شتثمار لل�ش�ؤون الإدارية واملالية املديرية العامة للتخطيط وال�شتثمار
املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
املديرية العامة لتقنية املعل�مات
بلدية ظفار فـي �شاللة
بلدية م�شقط فـي م�شقط
مكتب
مكتب
مكتب
وايل الربميي وايل حم�شة وايل ال�شنينة
بلدية م�شقط فـي مطرح
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
بلدية م�شقط فـي العامرات
وايل �شاللة وايل طاقة وايل مرباط وايل رخي�ت وايل ثمريت وايل �شلك�ت
بلدية م�شقط فـي ب��شر
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
بلدية م�شقط فـي ال�شيب
وايل �شدح وايل �شليم وجزر احلالنيات وايل مق�شن وايل املزي�نة
بلدية م�شقط فـي قريات

حمافظ جنوب ال�سرقية
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

حمافظ الربميي

بلدية جن�ب ال�شرقية

حمافظ جنوب الباطنة
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

حمافظ �سمال الباطنة

املديرية العامة
بلدية جن�ب الباطنة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
ب�ح�شن
بني
جعالن
وايل
�ش�ر
وايل
ـي
ف
وال�ا
الكامل
وايل
وايل الر�شتاق وايل الع�ابي وايل نخل وايل وادي املعاول
مكتب
مكتب
وايل م�شرية وايل جعالن بني ب� علي

مكتب
مكتب
وايل امل�شنعة وايل بركاء

حمافظ �سمال ال�سرقية
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

بلدية �شمال ال�شرقية

حمافظ الداخلية

بلدية �شمال الباطنة

مكتب
مكتب مكتب مكتب
وايل �شحار وايل �شنا�س وايل ل�ى وايل �شحم
مكتب
مكتب
وايل ال�ش�يق وايل اخلاب�رة

حمافظ الظاهرة
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

بلدية الظاهرة

مكتب
مكتب مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
وايل اإبراء وايل امل�شيبي وايل بدية وايل القابل وايل وادي بني خالد وايل دماء والطائيني وايل �شناو مكتب وايل عربي مكتب وايل ينقل مكتب وايل �شنك

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

بلدية الداخلية

مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
وايل نزوى وايل بهالء وايل منح وايل احلمراء وايل اأدم
مكتب
مكتب
مكتب
مكتب
وايل اجلبل الأخ�شر وايل بدبد وايل �شمائل وايل اإزكي

حمافظ الو�سطى
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

بلدية ال��شطى

مكتب وايل هيماء مكتب وايل حم�ت مكتب وايل الدقم مكتب وايل اجلازر
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/٣٧
بتحديد اخت�صا�صات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/102بتحديد اخت�صا�ص ــات وزارة الداخلي ــة واعتمـ ــاد
هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام املحافظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠٢٢/٣٦
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
حتدد اخت�صا�صات وزارة الداخلية ،وفقا للملحق رقم ( )1املرفق.
املــادة الثانيـــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ،وفقا للملحق رقم ( )2املرفق.
املــادة الثالثـــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/102امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
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امللحــق رقـــم ( ) ١
اخت�صا�صــات وزارة الداخليــة
 - ١اقرتاح ال�سيا�سة العامة للدولة فـيما يتعلق باملحافظات وال�ش�ؤون املحلية ،ومتابعة
تنفـيذها فـي حدود القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها ،و�إعداد البحــوث والدرا�سات
ذات ال�صلة.
 - ٢العمل على حفظ النظام العام ،وذلك بالتن�سيق مع املحافظات وغريها من اجلهات املخت�صة.
 - ٣العمل على تر�سيخ الأ�س�س واملبادئ والقيم التي يقوم عليها املجتمع العماين ،وتعزيز
وحدته ومتا�سكه ،ورعاية م�صالح املواطنني ،وذلك بالتن�سيق مع املحافظات وغريها
من اجلهات املخت�صة.
 - ٤تويل امل�سائل املتعلقة باحل ــدود الدولي ــة واالتفاقي ــات احلدودي ــة الدولي ــة ،ومتابع ــة
تنفـيذها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 - ٥تويل امل�سائل املتعلقة بالتق�سيم الإداري ل�سلطنة عمان ،وحتديد نطاقه اجلغرافـي.
 - ٦تنظيم ال�ش�ؤون املتعلقة باجلن�سية العمانية.
 - ٧تنظيم ال�ش�ؤون املتعلقة بزواج العمانيني من �أجانب.
 - ٨تنظيم �ش�ؤون القبائل والبت فـي امل�سائل املتعلقة بها ،فـي جميع املحافظات.
 - ٩تنظيــم انتخابــات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،و�أع�ضاء املجال�س البلدية ،والإ�شراف على
ال�سجل االنتخابي.
 - ١٠الإ�شراف والرقابة على املجال�س البلدية وفق القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها.
 - ١١تنظيم �ش�ؤون جلان التوفـيق وامل�صاحلة ،والإ�شراف عليها ومتابعة �أدائها.
 - ١٢تعزي ــز ،وتطوي ــر التعــاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة.
� - ١٣إعداد م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة ،و�إ�صدار
اللوائح والقرارات املتعلقة بها ،و�ضمان متابعة تنفـيذها.
 - ١٤متثيل �سلطنة عمان فـي اجتماعات وم�ؤمترات وزارات الداخلية الإقليمية والدولية،
و�إعداد ومراجعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية ،وغريها ذات ال�صلة باخت�صا�صات
الوزارة والتوقيع عليها.
� - ١٥أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
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الوزيـــــــــــر
المديرية العامة
ل�ش�ؤون المحافظات

مكتــب الوزيــر

وكيــل الــوزارة

المديرية العامة
ل�ش�ؤون القبائل

المديرية العامة للجن�سية

المديرية العامة للحدود

المديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية والمالية
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/38
بتعديل بع�ض �أحكام قانون املجال�س البلدية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
وعلى نظام املحافظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2022/36
وعلــى املر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم  2022/37بتحديــد اخت�صا�ص ــات وزارة الداخلي ــة واعتم ــاد
هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون املجال�س البلدية امل�شار �إليه.
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون املجال�س البلدية
�أوال :ي�ستبدل بن�صو�ص الفقرة الأولى من البند �أوال ،والفقرة الأولى من البند ثالثا
من املادة ( ،)8والفقرة الأولى من املادة ( ،)14والبنود (�أ)( ،ب)( ،ج)( ،د)( ،هـ)،
(و)( ،ز)( ،ح)( ،ك)�( ،س) من املادة ( )21من قانون املجال�س البلدية امل�شار �إليه،
الن�صو�ص الآتية:
املــادة ( ) 8
البند �أوال :الفقرة الأولى
�أع�ضاء معينني ب�صفاتهم الوظيفـية ،من اجلهات التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س
الوزراء.
البند ثالثا :الفقرة الأولى
( )2اثنني من ذوي الكفاءة والر�أي من �أبناء املحافظة ،يختارهما الوزير بناء على تر�شيح
املحافظ.
املــادة ( ) 14
الفقرة الأولى
يق�س ــم الرئي ــ�س  -با�ستثنــاء من �أدى الق�سم �أمام ال�سلطــان � -أمام الوزير قبل مبا�شرة
�أعماله اليمني الآتية:
املــادة ( ) 21
البنود (�أ)( ،ب)( ،ج)( ،د)( ،هـ)( ،و)( ،ز)( ،ح)( ،ك)�( ،س)
دون الإخالل ب�أحكام نظام املحافظات ،يخت�ص املجل�س فـي نطاق املحافظة ،وفـي حدود
ال�سيا�سة العامة للدولة وخططها التنموية ،بالآتي:
أ� � -إبداء الر�أي فـي و�سائل ا�ستثمار موارد املحافظة ،من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة
وخلق فر�ص عمل للمواطنني.
ب � -إبداء الر�أي ب�ش�أن فر�ض الر�سوم البلدية �أو تعديلها �أو �إلغائها وطرق حت�صيلها.
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ج � -إبداء الر�أي ب�ش�أن ال�ضوابط واملوا�صفات اخلا�صة باللوحات والإعالنات الدعائية،
والفتات املحال التجارية واملحال العامة.
د � -إبداء الر�أي ب�ش�أن اللوائح اخلا�صة مبراقبة احليوانات ال�ضالة وال�سائبة.
هـ � -إبداء الر�أي ب�ش�أن اللوائح اخلا�صة بعمل �سيارات الأجرة وو�سائل النقل العام.
و � -إبداء الر�أي ب�ش�أن اللوائح اخلا�صة ب�إدارة وتنظيم الأ�سواق واملقابر وامل�سالخ ومرادم
النفايات.
ز � -إبداء الر�أي ب�ش�أن م�شروعات خطط التنمية فـي نطاق املحافظة ،وامل�شاريع الإمنائية
فـيها.
ح � -إبداء الر�أي ب�ش�أن �أداء فروع الوحدات احلكومية اخلدمية فـي املحافظة.
ك � -إبــداء الر�أي ب�ش�أن احتياجات املحافظة م ــن املرافق العام ــة ،واخلدم ــات احلكوميـ ــة،
وامل�شروعات املتعلقة بها.
�س � -إبداء الر�أي ب�ش�أن �إقامة املهرجانات الثقافـية والرتفـيهية وال�سياحية فـي املحافظة.
ثانيا :تلغى املادة ( )17من قانون املجال�س البلدية امل�شار �إليه.
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/٣٩
بنقل اخت�صا�ص ح�صر وتثمني املمتلكات
من وزارة الداخلية �إلى وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،78/64
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠٢٠/٧٥
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/٩٣بتعديل م�سمى وزارة الإ�سكان �إلى وزارة الإ�سكان
والتخطيط العمراين وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام املحافظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2022/36
وعلى املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2022/37بتحديــد اخت�صا�ص ــات وزارة الداخل ــية واعتم ــاد
هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ت�ؤول �إلى وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين من وزارة الداخلي ــة كاف ــة االخت�صا�صــات
واملخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات املتعلقة بح�صر وتثمني املمتلكات.
املــادة الثانيـــة
ينقل املوظفون املخت�صون بح�صر وتثمني املمتلكات من وزارة الداخلية �إلى وزارة الإ�سكان
والتخطيط العمراين بذات درجاتهم املالية.
-43-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1446

املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/40
بتعيني نائب لرئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2022 /35ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعني ال�سيد حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي نائبا لرئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
بذات مرتبته وخم�ص�صاته املالية.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/41
بتعيـــني حمافظــــني
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2004/120
وعلى نظام املحافظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠٢٢/٣٦
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعني كل من الآتية �أ�سما�ؤهم حمافظني فـي املحافظة املبينة قرين كل منهم:
 �سمو ال�سيد مروان بن تركي بن حممود �آل �سعيد حمافــظا لظفــار مبرتبــة وزيــر. ال�سيـ ــد �سع ـ ــود بن هـ ــالل بن حم ــد البو�سعي ــدي حمافظ ــا مل�سق ــط بـ ــذات مرتبتـ ــهوخم�ص�صاته املالية.
 ال�سي ــد �إبراهيــم بن �سعي ــد بن �إبراهي ــم البو�سعيــدي حمافظا مل�سندم بذات مرتبتهوخم�ص�صاته املالية.
 ال�شيخ �سيف بن حميـر بن حممد �آل مالك ال�شحي حمافظا جلنوب الباطنة بذاتدرجته وخم�ص�صاته املالية.
 حم ــمد بن �سليم ــان بن حم ــود الكن ــدي حمافظ ــا ل�شم ــال الباطنـ ــة بذات درجتــهوخم�ص�صاته املالية.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/42
بتعيني رئي�س جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعني ال�شيخ غ�صن بن هالل بن خليفة العلوي رئي�سا جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
مبرتبة وزير.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/43
بالتعيني فـي بع�ض املنا�صب
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعني كل من الآتية �أ�سما�ؤهم فـي املن�صب املبني قرين ا�سمه:
 �سمــو ال�سيــد نادر بن اجللنــدى بن ماجــد �آل �سعيد �أمينا عاما فـي ديوان البالطال�سلطاين بالدرجة اخلا�صة.
 �سمو ال�سيد كامل بن فهد بن حممود �آل �سعيد �أمينا عاما فـي الأمانة العامة ملجل�سالوزراء بالدرجة اخلا�صة.
 حممد بن حمد بن حممد ال�صارمي رئي�سا للمرا�سم ال�سلطانية فـي ديوان البالطال�سلطاين بالدرجة اخلا�صة.
 ال�سيد خليفة بن املردا�س بن �أحمد البو�سعيدي �أمينا عاما فـي وزارة الداخلية بذاتدرجته وخم�ص�صاته املالية.
 ال�شيخ مهنا بن �سيف بن �سامل اللمكي م�ست�شارا فـي وزارة الداخلية بذات درجتهوخم�ص�صاته املالية.
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 الدكتور �صالح بن �سامل بن حمود الرحبي م�ست�شارا فـي ديوان البالط ال�سلطاينبذات درجته وخم�ص�صاته املالية.
 جميل بن �أيوب بن جمعة الزدجايل م�ست�شارا فـي �ش�ؤون البالط ال�سلطاين بالدرجةاخلا�صة.
 بنكــج كنك�س ــي جوكل ــدا�س كيمج ــي م�ست�شــارا للتجارة اخلارجية والتعاون الدويلفـي وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار بالدرجة اخلا�صة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/44
بتعيني �أمني عام للمجل�س الأعلى للق�ضاء
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2022/35ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعني عي�سى بن حمد بن حممد العزري �أمينا عاما للمجل�س الأعلى للق�ضاء بذات درجته
وخم�ص�صاته املالية.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/45
بنقل موظف �إلى وزارة اخلارجية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2004/120
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ينقل طالل بن �سليمان بن حبيب الرحبي �إلى وزارة اخلارجية بذات درجته وخم�ص�صاته املالية.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/46
ب�إ�صـدار قانـون الأوراق املاليـة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/80
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/18
وبعد العر�ض على جمل�س عمان،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعمل بقانون الأوراق املالية ،املرفق.
املــادة الثانيـــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال الالئحة التنفـيذية للقانون املرفق،
خالل عام واحد من تاريخ العمل به ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكامه ،و�إىل �أن ت�صدر،
ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرفق.
املــادة الثالثــــة
على املخاطبني ب�أحكام هذا القانون ،توفـيق �أو�ضاعهم خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به،
ويجوز متديدها بقرار من جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ملدة (� )6ستة �أ�شهر �أخرى.
املــادة الرابعـــة
تلغى ن�صو�ص قانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليه ،عدا املواد من (� )46إىل ( ،)58كما يلغى كل
ما يخالف هذا املر�سوم والقانون املرفق� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 16 :من ذي القعــــدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 16 :من يونيــــــــــــــــو �سنـة 2022م
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قانــون الأوراق املاليــة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
أ�  -الهيئــة:
الهيئة العامة ل�سوق املال.
ب  -املجلــ�س:
جمل�س �إدارة الهيئة.
ج  -الأوراق املالية:
�أي عقود مالية �أو حقوق ملكية �أو �أدوات دين تكون قابلة للتداول والتحويل كالأ�سهم
وال�سندات وال�صكوك و�أي �أوراق �أخرى ين�ص عليها هذا القانون �أو يحددها املجل�س.
د  -التعامــل:
ممار�سة الأن�شطة املتعلقة بالأوراق املالية �أو تقدمي اخلدمات واملنتجات املرتبطة بها.
هـ  -املتعامل:
ال�شخ�ص الذي يتعامل مع �أي من اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون� ،أو ب�أي من الأوراق
املالية �أو اخلدمات واملنتجات املرتبطة بها.
و  -اجلهات امل�صدرة:
ال�شخ�ص الذي ي�صدر �أوراقا مالية� ،أو يعلن عن رغبته فـي �إ�صدارها� ،أو من يتوىل
مهمة وم�س�ؤولية �إ�صدار �أوراق مالية بالنيابة عن �شخ�ص �آخر.
ز  -اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون:
م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )14من هذا القانون ،واجلهات
العاملة فـي جمال الأوراق املالية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )21من هذا القانون،
واجلهات امل�صدرة ،ومقدمو اخلدمات �أو املنتجات املرتبطة بالأوراق املالية ،و�شركات
الت�صنيف االئتماين ،و�أي جهة �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س.
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ح � -شركة الغر�ض اخلا�ص:
ال�شخ ــ�ص االعتبـاري املرخ�ص له من الهيئة ،والذي ي�ؤ�س�س لغر�ض �إ�صدار ال�صكوك
�أو حماية الأ�صول �أو �أي غر�ض �آخر تبينه الالئحة.
ط  -العهدة املالية:
كيان م�ستقل يهدف �إىل االحتفاظ بالأ�صول حمل العهدة مل�صلحة امل�ستفـيدين وحمايتها،
ح�سب اال�شرتاطات الواردة فـي �سند العهدة ،و�أحكام هذا القانون والالئحة.
ي � -سند العهدة:
الوثيقة ال�صادرة ب�إن�شاء العهدة املالية وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة.
ك  -ال�صنــدوق:
�صندوق حماية املتعاملني املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )47من هذا القانون.
ل  -الالئحــة:
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون.
املــادة ( ) 2
يهدف هذا القانون ب�صفة خا�صة �إىل الآتي:
أ� � -ضمان تنظيم التعامل مبا يت�سم بالعدالة والتناف�سية وال�شفافـية.
ب  -دعم وت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من خالل تنظيم ح�صول هذه امل�ؤ�س�سات
على متويل من اجلمهور.
ج  -حماية م�صالح املتعاملني.
د � -ضمان نزاهة �سوق الأوراق املالية وكفاءته ،وحتقيق العدالة وال�شفافـية فـي املعامالت
التي تتم من خالله.
هـ � -إدارة املخاطر النا�شئة عن التعامل بالأوراق املالية �أو املت�صلة بها.
املــادة ( ) 3
ال يجــوز ممار�سة �أن�شطة �أو تقدمي خدمات �أو منتجات تتعلق بالأوراق املالية� ،إال بعد
احل�صول على ترخي�ص بذلك من الهيئة ،كما ال يجوز تقدي ــم خدمــات للجهات اخلا�ضعة
لأحك ــام هـ ـ ــذا القانون كخدم ــات التدقيــق والتقييـ ــم والت�صنيف االئتماين واال�ست�شارات
و�أي جهة �أخرى تبينها الالئحة� ،إال بعد الت�سجيل لدى الهيئة.
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املــادة ( ) 4
يجوز بقرار من املجل�س ا�ستثناء عمليات متويل اجلمهور للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
وتداول احل�ص�ص �أو الأوراق املالية ال�صادرة منها من بع�ض �أحكام هذا القانون ،وتخ�ضع
تلك العمليات لتنظيم و�إ�شراف ورقابة الهيئة ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 5
تعفى �شركة الغر�ض اخلا�ص من اخل�ضوع لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر
باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم  ،2019/50ومن �ضريبة الدخل املن�صو�ص عليها فـي قانون
�ضريب ــة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،2009/28كما تعفى من الر�سوم التي
ي�صــدر بتحديدها قرار من املجل�س ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .ويجوز ل�شركة الغر�ض اخلا�ص متلك الأ�صول
الثابتة واملنقولة.
الف�صــل الثانــي
الهيئــة
املــادة ( ) 6
تتوىل الهيئة فـي �سبيل تنفـيذ �أحكام هذا القانون ب�صفة خا�صة ،الآتي:
أ�  -التحفظ على الوثائق والقيود وال�سجالت الورقية والإلكرتونية ال�صادرة وفح�صها
وتدقيقها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب  -الربط الإلكرتوين بني الهيئة ،واجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون.
ج � -إلزام اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون مبوافاة الهيئة ب�أي معلومات �أو بيانات
�أو تقارير وفقا ملا تبينه الالئحة.
د � -إجراء التحقيق الالزم عند وقوع خمالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
والتعليمات ال�صادرة تنفـيذا له� ،أو عند وقوع خمالفة لأحكام قوانني الأوراق املالية
خارج �سلطنة عمان ،وذلك بناء على طلب من جهة داخل �سلطنة عمان �أو خارجها،
واتخاذ الإجراءات الالزمة جتاه املخالفـني.
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هـ � -إلــزام اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون باتباع �أف�ضل املمار�سات واملعايري العاملية
املعمول بها فـي تنظيم �أعمالها و�صناعة الأوراق املالية.
و  -حماية املتعاملني مع اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون من خالل تبني ميثاق
ال�سلوك املهني ،والرقابة الذاتية ،واالن�ضباط فـي ممار�سة �أن�شطة تلك اجلهات،
و�آلية تلقي �شكاوى وبالغات املتعاملني مع تلك اجلهات والبت فـيها.
ز  -املوافقة على تطبيق التكنولوجيا واال�ستثمارات االفرتا�ضية الرقمية� ،أو �أي منتجات
�أو خدمات فـي املجاالت ذات ال�صلة ب�أحكام هذا القانون ،وذلك على النحو الذي
تبينه الالئحة.
ح  -طلب احل�صول على �أي معلومات �أو بيانات �أو م�ستندات من جهات داخل �سلطنة
عم ــان �أو خارجهـ ــا �س ــواء كانت مت�صلــة بعملية حتقيق �أو فح�ص تقوم به الهيئة،
�أو غريها من اجلهات �أو الأفراد.
املــادة ( ) 7
يجوز للهيئة تبادل نتائج التحقيق فـي املخالفات ،واملعلومات والبيانات الناجتة عن ممار�سة
اخت�صا�صاتها ،مع اجلهات املخت�صة �أو النظرية داخل �سلطنة عمان �أو خارجها ،وذلك على النحو
الذي تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 8
يجوز لكل ذي م�صلحة �أن يطلــب من الهيئة االطالع على ما لديها من وثائق و�سجالت
وحما�ضــر متعلقــة باجلهــات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،واحل�صول على بيانات �أو �صور
ر�سمية منها وفقا لل�ضوابط والإجراءات ،ومقابل ر�سم تبينه الالئحة.
وللهيئة رف�ض الطلب �إذا كان من �ش�أن �إذاعة البيانات �أو ال�صور املطلوب ــة �إحلاق �ضرر
باجله ــات اخلا�ضع ــة لأحك ــام ه ــذا القان ــون �أو الإخ ــالل بامل�صلحـ ـ ــة العام ــة �أو مب�صالح
امل�ستثمرين ،على �أن يكون القرار بالرف�ض م�سببا.
املــادة ( ) 9
يجب على الهيئة عند ممار�سة اخت�صا�صاتها فـي �أي م�س�ألة تتعلق مبجال الأوراق املالية
واخلدمات واملنتجات املرتبطة بها ،االلتزام بالآتي:
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�أ  -تعزي ــز م�ستـ ــوى املناف�س ــة واالبتكار فـي اخلدمات واملنتجات التي تقدمها اجلهات
اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،وت�سهيل و�صول العمالء �إليها على قدم امل�ساواة.
ب � -أن تك ــون تكلف ــة �أي التزامات تفر�ضها الهيئة على اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا
القانون متنا�سبة مع املزايا التي �ستعود على املتعاملني.
ج  -الت�أك ــد م ــن تواف ــق م�صال ــح اجلهــات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون مع م�صالح
املتعاملني معها.
الف�صـــل الثالـــث
اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون
املــادة ( ) 10
تبني الالئحة ب�صفة خا�صة الآتي:
أ� � -شروط و�إجراءات ت�أ�سي�س وترخي�ص وت�سجيل اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون.
ب  -الأن�شطة التي متار�سها اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،والتي تتطلب الرتخي�ص
�أو الت�سجيل لدى الهيئة.
ج  -اللوائح التي تعدها اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،وامل�ستندات وال�سجالت
الواجب عليها االحتفاظ بها ،ومدد االحتفاظ بها.
د  -الأن�شطة التي يحظر على اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون القيام بها.
هـ  -الأن�شطة �أو اجلهات التي ال تتطلب ترخي�صا �أو ت�سجيال لدى الهيئة.
و  -املعلومات وال�سجالت التي ميكن تبادلها بني اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون،
و�أي جهة �أخرى.
ز  -ر�سوم اخلدمات واملنتجات التي تقدمها م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال ،واجلهات العاملة
فـي جمال الأوراق املالية.
املــادة ( ) 11
يتوىل من يدير �أي جهة من اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون تنفـيذ �سيا�سة جمل�س
�إدارته والقرارات التي ي�صدرها ،و�ضمان التزام اجلهة بهذا القانون واللوائح والقرارات
التي ت�صدرها الهيئة والقوانني ذات ال�صلة ،كما ميثلها فـي �صالتها بالغري ،و�أمام الق�ضاء.
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املــادة ( ) 12
تلتزم اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،فـي �أثناء ممار�سة �أن�شطتها ،بالآتي:
أ�  -ميثاق ال�سلوك املهني الذي ت�ضعه الهيئة.
ب  -و�ضع م�صلحة املتعاملني معها على ر�أ�س �أولوياتها وتعامالتها.
ج  -تقدمي املعلومات والبيانات املتعلقة بخدمات �أو منتجات ذات �صلة ب�أوراق مالية
غري مدرجة فـي بور�صة �أوراق مالية �إىل الهيئة ،قبل تقدمي �أي عر�ض لعمالئها
�أو اجلمهور �أو قبول �أي طلب منهم ب�ش�أن توفـري تلك اخلدمات �أو املنتجات ،وذلك
على النحو الذي تبينه الالئحة.
د  -عدم ت�ضمني العقود املربمة مع املتعاملني معها �شرطا ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل الإخالل
بحقوق املتعاملني �أو م�صاحلهم ،و�إال اعترب هذا ال�شرط باطال.
هـ  -االلت ــزام باملحافظ ــة عل ــى �سريــة املعلومات املتعلقة باملتعاملني ،وعدم �إطالع
الغري عليها �إال مبوافقة �صريحة من املتعامل.
و  -الت�أكيد على املتعاملني من ذوي املالءة املالية املتدنية ،واخلربة القليلة فـي �أعمال
�أ�سواق الأوراق املالية ،ب�أن اخلدمات �أو املنتجات مالئمة لظروفهم ال�شخ�صية،
وقدرتهم على حتمل املخاطر ،و�أهدافهم وحاجاتهم ،و�أن �أي ت�ضارب مع م�صالح
املتعاملني قد مت الإف�صاح عنه ب�شكل كاف.
و�إذا رغب املتعامل فـي اال�ستفادة من خدمات �أو منتجات الأوراق املالية على الرغم
م ــن تلك املخاط ــر ،فـيج ــب تو�ضيحــها وبيان موافقة املتعامل على حتمل تلك
املخاطر كتابة.
ز  -تفادي �أي �سلوك م�سيء �أو م�ضلل ،كتقدمي معلومات غري دقيقة �أو م�ضللة ب�ش�أن
�أي جوانب جوهرية للمنتج �أو اخلدمة� ،أو مزود خدمة الأوراق املالية� ،أو الأتعاب،
�أو امل�صاريف� ،أو املخاطر� ،أو �إجراءات االن�سحاب� ،أو القيود الرقابية املعمول بها،
�أو غريها.
ح  -موافاة الهيئة واجلهات املخت�صة ب�أي معلومات �أو بيانات تطلبها.
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ط  -الإف�صاح كتابة للمتعاملني معها عن معلومات كافـية ،وبلغة وا�ضحة وب�سيطة و�شفافة،
تت�ضمن مقارنات مع منتجات م�شابهة ،ومنحهم وقتا كافـيا لفهم املعلومات قبل
قبول املعاملة.
ي � -إبـ ــالغ املتعاملـ ــني مبا�ش ــرة بـ ـ�أي تغي ــري فـي املعلومات اجلوهرية التي قدمت لهم،
�إذا كان �أثرها ما زال قائما فـي وقت التغيري ،و�إفادة املتعاملني باخليارات املتاحة
لهم ،مبا فـي ذلك �إجراءات �إنهاء املعاملة.
وت�ستثنى �أعمال الت�سويق وتنفـيذ �أوامر بيع و�شراء لأوراق مالية مدرجة فـي بور�صة �أوراق مالية
حملية من �شرط املقارنة مع منتجات م�شابهة ،املن�صو�ص عليه فـي البند (ط) من هذه املادة.
املــادة ( ) 13
تلتزم اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون بالت�أكد من الآتي:
أ� � -أن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة قد متت ب�صورة عادلة ومتكافئة ،و�أن �شروط
هذه التعامالت لي�ست تف�ضيلية.
ب � -أن يتم ح�ساب الأ�صول التي تعود �إىل العمالء ،وحفظها ب�صورة منف�صلة لدى م�صارف
�أو م�ؤ�س�سات �سوق �أوراق مالية مرخ�صة ،بحيث ال تت�أثر فـي حالة تعرث اجلهة اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون� ،أو تعر�ضها لظروف غري مواتية.
ج  -توفـي ــر املـ ــوارد الـ ــر�أ�س ماليـ ــة الالزمـ ــة الحتـ ــواء �أي خ�سائ ــر غري متوقعة ،وذلك وفقا
ملا تقرره الهيئة.
املــادة ( ) 14
يعد من م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال ،الآتي:
أ�  -بور�ص ــة الأوراق املالي ــة :اجله ــة املرخ�ص لها ب�إن�شاء �أو توفـي ــر �ســوق حقيقيــة �أو نظــام
�إلكرتوين يجمع بني امل�شرتين ،وباعة الأوراق املالية.
ب  -بور�صـ ــة امل�ؤ�س�سـ ــات ال�صغيـ ــرة واملتو�سطـ ــة :اجله ــة املرخ�ص لها ب�إن�شاء �أو توفـري �سوق
حقيقية �أو نظام �إلكرتوين يجمع بني امل�شرتين ،وباعة احل�ص�ص �أو الأوراق املالية
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
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ج  -م�ؤ�س�ســة التق ــا�ص :اجلهــة املرخ�ص لها القيام بعملية نقــل ،ومطابق ــة وت�أك ــيد �سداد
االلتزامات �أو حتويل الأوراق املالية فـيما بني الأطراف املتعاملة �أو وكالئهم قبل �إجراء
عملية الت�سوية.
د  -الطرف املركزي املقابل :اجلهة املرخ�ص لها بالتو�سط بني طرفـي التعامل �أو التعاقد
فـي بور�صة �أو �أكرث للأوراق املالية.
هـ  -م�ؤ�س�سة الإيداع.
و  -م�ؤ�س�سة الت�سوية.
وتبني الالئحة �أي اخت�صا�صات �أخرى للم�ؤ�س�سات املذكورة ،وما يعد من م�ؤ�س�سات �سوق
ر�أ�س املال الأخرى ،واخت�صا�صاتها.
املــادة ( ) 15
ت�ضع م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال بعد موافقة املجل�س اللوائح املنظمة ملمار�سة �أن�شطتها
املرخ�ص لها وفقا لأحكام هذا القانون.
املــادة ( ) 16
يجوز بقرار م�سبب من املجل�س �إلزام م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال باتخاذ �إجراءات ت�صحيحية
�سريعة تكون مقيدة مبدة حمددة ،على امللكية ،واحلوكمة ،والإدارة ،والتدابري الت�شغيلية
وغريها� ،إذا تبني للهيئة �أن �أيا من تلك امل�ؤ�س�سات عاجزة� ،أو من املحتمل �أن ت�صبح عاجزة
عن التقيد ب�أي من االلتزامات �أو املتطلبات املفرو�ضة عليها مبوجب هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له.
املــادة ( ) 17
تخت�ص م�ؤ�س�سة الإيداع بالآتي:
أ�  -ت�سجيل وحتويل ملكية الأوراق املالية التي حتتفظ بها �إىل ا�سم املحول �إليه عند ت�سلم
املعلومات املنا�سبة ،وفقا للنماذج و�إجراءات التحقق التي تعدها امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض.
ب  -االحتفـ ــاظ ب�سجـ ــل �إلكرتون ــي يو�ضـ ــح �أ�سماء امل�ستفـيدين من الأوراق املالية ،واحلقوق
املرتبطة بها.
ج  -تبادل املعلومات وال�سجالت املطلوبة مع اجلهات امل�صدرة ،واجلهات العاملة فـي جمال
الأوراق املالية ،و�أي جهة �أخرى توافق عليها الهيئة ،وفقا ملا تبينه الالئحة.
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املــادة ( ) 18
ال يجوز للم�ستفـيد رهن الورقة املالية �سواء بعوائدها �أو بدونها� ،إال بعد �إخطار م�ؤ�س�سة
الإيداع وفق القواعد والنماذج التي تعدها امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض.
املــادة ( ) 19
تخت�ص م�ؤ�س�سة الت�سوية بالقيام بالآتي:
�أ � -إقـ ــرا�ض �أوراق ماليـ ــة� ،شريط ــة احل�صــول عل ــى �إذن �صري ــح من مالكها ،وفق �أنظمتها
الداخلية والقواعد التي تبينها الالئحة.
ب  -ال�سيط ــرة عل ــى الأ�صــول املرهونـة �أو ال�ضمانات املودعة لديها من قبل املتعاملني فـيما
يخ�ص �أي تعامالت تتم عربها ،ويبقى حق الرهن �أو ال�ضمان �ساريا لديها حتى تكتمل
املعاملة التي قام بها �أو بد�أها املتعامل املعني.
ج  -ا�ستخدام الأ�صول �أو ال�ضمانات لت�سوية �أي مطالبات تن� أش� عن �أي معاملة قام بها املتعامل
املعني.
املــادة ( ) 20
ال يجوز لأي من م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال التوقف �أو الرتاجع عن ت�سوية �أي معاملة مت
تنفـيذها وفقا لأحكام لوائحها الداخلية �أو لأحكام هذا القانون �أو الالئحة �أو القرارات
املنفذة له.
املــادة ( ) 21
تعد من بني اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،اجلهات التي متار�س �أحد الأن�شطة
الآتية:
�أ  -الو�ساطة.
ب � -صنع ال�سوق.
ج  -احلفظ والأمانة.
د � -إدارة الأ�صول.
هـ  -التمويل الهام�شي.
و  -بنوك اال�ستثمار.
و�أي �أن�شطة �أخرى تبينها الالئحة.
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املــادة ( ) 22
تتوىل بور�صة الأوراق املالية تنظيم �أن�شطة اجلهات التي متار�س ن�شاط الو�ساطة و�صناعة
ال�سوق والتمويل الهام�شي لديها ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 23
تلتزم اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،بت�أ�سي�س جمعية ل�ضمان االلتزام مبعايري
ال�سلوك املهني واملعايري الدولية املعرتف بها فـي �أثناء ممار�ستها �أن�شطتها ،وي�صدر ب�إن�شاء
اجلمعية قرار من الهيئة ،على �أن يت�ضمن القرار الأحكام املتعلقة بت�أ�سي�سها ،وحجم �إ�سهام
كل ع�ضو ،واجلزاءات التي يجوز توقيعها على الأع�ضاء.
ويع ــد ان�ضم ــام ه ــذه اجلهــات �إىل اجلمعيــة �شــرطا من �شروط ح�صولها على الرتخي�ص
من الهيئة.
املــادة ( ) 24
ال يج ــوز لأي من م�ؤ�س�س ــات �س ــوق ر�أ�س املال ،واجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية �أن
تقرر وقف ن�شاطها� ،أو �أن يتم تغيري ال�سيطرة عليها� ،أو �أن تندمج �أو يتم اال�ستحواذ عليهـ ـ ــا،
�أو �أن تقـ ـ ــوم برف ــع ر�أ�س ماله ــا �أو خف�ضـ ــه� ،أو �أن حت ــل نف�سها� ،أو ت�صفــي �أعمالها� ،إال بعد
احل�صول على موافقة الهيئة ،واجلهات املخت�صة  -بح�سب الأحوال  ،-ووفقا لل�ضوابط
التي تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 25
تلتزم م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال ،واجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية باحل�صول
عل ــى موافقـ ــة الهيئ ــة قبل تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفـيذي ،وغريهم من
العاملني فـي املهن العليا الذين تبينهم الالئحة.
املــادة ( ) 26
تلتزم م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال ،واجلهات العاملة ف ــي جم ــال الأوراق املالية عند تعيني
العاملني فـيها باملتطلبات واال�شت ــراطات الت ــي تبينه ــا الالئح ــة ،وعلى الهيئة ن�شر �أ�سماء
العاملني فـي تلك امل�ؤ�س�سات واجلهات الذين لهم عالقة مبا�شرة مع اجلمهور ،وم�ؤهالتهم
وخرباتهم ،و�أي بيانات �أخرى بالو�سيلة التي تراها منا�سبة.
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الف�صــل الرابــع
الأوراق املاليــة
املــادة ( ) 27
ت�شمل الأوراق املالية ب�صفة خا�صة ،الآتي:
�أ  -الأ�سهم.
ب  -ال�سندات ،و�إ�شعارات الدفع و�أي نوع �آخر من �أدوات الدين.
ج  -ال�صكوك.
د � -إي�صاالت الإيداع.
هـ  -عقود امل�شتقات املالية املدرجة فـي بور�صة الأوراق املالية ،كالعقود �آنية و�آجلة الت�سوية،
وعقود خيار ال�شراء والبيع ،وامل�ستقبليات التي تكون م�ستندة على القيمة �أو الفروقات
فـي قيمة ورقة مالية �أو �أكرث� ،أو �سلع� ،أو عمالت� ،أو �أ�سعار فائدة� ،أو عوائد� ،أو طاقة،
�أو م�ؤ�شرات مالية� ،أو ت�صنيف ائتماين ،و�أي عقود �أو �أ�س�س �أخرى يوافق عليها املجل�س.
و  -الأوراق املالية التي ت�صدرها احلكومة �أو الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.
ز � -إي�صاالت امل�ستودعات القابلة للتحويل وال�صادرة من م�ستودعات معتمدة من الهيئة،
والتي يتم حتديد كميتها ،ونوعيتها ،وجودة ودرجة ال�سلعة التي يحتفظ بها مقابل ذلك
الإي�صال.
ح  -احلقوق واملنتجات املرتبطة بالورقة املالية.
ط  -جزء �أو كل من عقد ل�صندوق ا�ستثمار جماعي.
ي � -أي �أوراق مالية �أخرى يحددها املجل�س.
املــادة ( ) 28
ال يجوز �إ�صدار �أوراق مالية �أو التح�ضري لإ�صدارها �أو طرحها فـي اكتتاب عام �أو خا�ص
داخل �سلطنة عمان �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة وفقا لال�شرتاطات التي تبينها
الالئحة.
وت�ستثنى من ذلك الأوراق املالية ق�صرية الأجل التي ال تتجاوز مدتها العام الواحد ال�صادرة
عن البنك املركزي العماين لأغرا�ض تنفـيذ ال�سيا�سة النقدية و�إدارة ال�سيولة.
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املــادة ( ) 29
يجب �إ�صدار وتداول وحفظ الأوراق املالية ب�شكل �إلكرتوين فقط.
املــادة ( ) 30
يقت�صر التعامل فـي عقود امل�شتقات املالية غري املدرجة فـي بور�صة الأوراق املالية بني
الأطراف على ذوي املالءة املالية العالية ،واخلربة فـي امل�شتقات املالية ،وذلك وفق ال�شروط
وال�ضوابط التي تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 31
يجب �إدراج كل ورقة مالية يتم طرحها فـي اكتتاب عام فـي بور�صة للأوراق املالية فـي �سلطنة
عمان ،ما مل تكن م�ستثناة من الهيئة ،وتبني الالئحة قواعد اال�ستثناء.
وفـي حالة رغبة اجلهة امل�صدرة فـي �إ�صدار �أوراق مالية �إ�ضافـية من فئة الأوراق املالية
املدرجة فـي بور�صة �أوراق مالية داخل �سلطنة عمان ،فـيجب عليها فـي هذه احلالة �إدراجها
فـي البور�صة نف�سها التي �أدرجت بها ذات الفئة ،قبل �إدراجها فـي �أي بور�صة �أخرى داخل
�سلطنة عمان� ،أو خارجها.
املــادة ( ) 32
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )28من هذا القانون ،يجب على من يرغب فـي القيام
ب�إ�صدار عام لأي ورقة مالية احل�صول على املوافقة امل�سبقة من قبل بور�صة الأوراق املالية
التي يرغب فـي الإدراج فـيها ،وعليه االلتزام مبتطلبات احلوكمة والإف�صاح ،و�أي متطلبات
�أخرى تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 33
يجوز لبور�صة الأوراق املالية �إلغاء الورقة املالية املدرجة فـيها ،وذلك بعد احل�صول على موافقة
الهيئة ،وعلى اجلهة امل�صدرة �أن تقدم للهيئة ما يفـيد موافقة م�ساهميها على ذلك ،وتقدمي
عر�ض عادل للم�ساهمني الأقلية ل�شراء �أوراقهم املالية �إذا رغبوا فـي ذلك وفق ال�ضوابط
التي تبينها الالئحة ،وتبني الالئحة حاالت �إلزام �أقلية امل�ساهمني على بيع �أوراقهم املالية
مقابل ح�صولهم على مقابل عادل.
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املــادة ( ) 34
يحظر القيام ب�أي ممار�سات �ضارة ،ويعد ممار�سة �ضارة �أي مما ي�أتي:
أ�  -التعامل �أو حمل الغري على التعامل بناء على معلومات داخلية غري مف�صح عنها.
ب  -عدم الإف�صاح عن �أي معلومات جوهرية ب�ش�أن ورقة مالية يلزم القانون بالإف�صاح
عنها.
ج � -إ�س ــاءة ا�ستخـ ــدام معلوم ــات داخلي ــة غري مف�صح عنها �أو �سرية لتحقيق �أهداف
�شخ�صية� ،أو مكا�سب للغري.
د  -ن�شر �أو �إعطاء معلومات �أو بيانات غري �صحيحة� ،أو م�ضللة ،ت�ؤدي �إىل الت�أثري
على �سعر �أي ورقة مالية �أو �سمعة �أي جهة م�صدرة �أو على القرار اال�ستثماري لأي
متعامل.
هـ  -ت�سريب معلومات ال تكون متاحة لعامة اجلمهور �إىل �شخ�ص معني.
و  -التالعب ب�أي ورقة مالية من خالل �إعطاء �أوامر وهمية� ،أو ال�شروع فـي معاملة
غري �سليمة� ،أو ا�ستخدام �أي من و�سائل اخلداع �أو التحايل.
ز  -التداول �أو ال�سماح بتداول �أوراق مالية بدون الت�سوية الدورية لاللتزامات املتعلقة
بها ،وفق ما تبينه الالئحة.
ح � -أي ممار�سة �أخرى تتعار�ض مع نزاهة وعدالة التعامالت ،وفقا ملا تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 35
يجب على اجلهات امل�صدرة معاملة جميع مالكي الأوراق املاليــة ب�أ�سل ــوب يت�سم بالعدالة
وامل�ساواة ،و�أن ت�سدد جميع التوزيعات امل�ستحقة لهم من خالل م�ؤ�س�سة الإيداع.
املــادة ( ) 36
يجب منح مالك الأوراق املالية املدرجة فـي بور�صة �أوراق مالية فر�صة لبيع �أوراقهم املالية
ب�سعر عادل فـي حالة حدوث تغري فـي ال�سيطرة على اجلهة امل�صدرة �أو فـي حالة ارتفاع
ن�سبة ملكية الأ�سهم لدى �أي �شخ�ص مبا فـي ذلك الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون وفق اتفاق
وتن�سيق م�سبقني ،وذلك وفق ال�ضوابط التي تبينها الالئحة.
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الف�صــل اخلامــ�س
العهد املالية و�صناديق اال�ستثمار اجلماعي
املــادة ( ) 37
ال يج ــوز �إن�ش ــاء العه ــدة املاليــة �أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي �إال برتخيــ�ص مــن الهيئة،
وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي تبينها الالئحة.
وال ي�سري قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي على العهدة املالية ،و�صندوق اال�ستثمار اجلماعي.
املــادة ( ) 38
تعامل العهدة املالية و�صندوق اال�ستثمار اجلماعي ككيان قانوين م�ستقل ،وت�سجل لدى
الهيئة ،وال تدخل �أ�صولهما املالية �ضمن احل�سابات الفعلية للجهات املن�شئة لها� ،أو التي
تديرها ،كما ال تدخل الإيرادات املتحققة منها �ضمن ح�سابات هذه اجلهات ،وال تلحقها
الت�صفـية فـي حالة �إفال�سها.
املــادة ( ) 39
ال يجوز للدائنني ال�شخ�صيني للم�ساهمني فـي العهدة املالية و�صندوق اال�ستثمار اجلماعي
�أو امل�ستفـيدي ــن منهم ــا املطالب ــة بت�سدي ــد ديونه ــم م ــن الأ�صــول اخلا�صة بالعهدة املالية،
�أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي.
املــادة ( ) 40
تلتزم اجلهات املن�شئة �أو املديرة للعهدة املالية� ،أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي بتنظيم
و�إدارة �ش�ؤون العهدة املالية� ،أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي ،وفقا ملا تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 41
يجب على الهيئة �أو �أي جهة �أخرى توافق عليها الهيئة االحتفاظ ب�سجالت تف�صيلية
و�شاملة وحمدثة لكل عهدة مالية �أو �صندوق ا�ستثمار جماعي ،وفقا لل�ضوابط وال�شروط
التي تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 42
يلغى الرتخي�ص ب�إن�شاء العهدة املالية �أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي فـي حالة انتهاء
الغر�ض من �إن�شائهما �أو �إذا ثبت �أن ت�أ�سي�سهما كان خمالفا لأحكام هذا القانون ،والالئحة،
�أو لغريها من احلاالت التي تبينها الالئحة.
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار الإلغاء م�سببا.
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املــادة ( ) 43
تتوىل العهدة املالية �إدارة �ش�ؤون وتنظيم �أعمال �صندوق اال�ستثمار اجلماعي� ،أو املنتجات
املهيكلة� ،أو �شركات الغر�ض اخلا�ص� ،أو �إدارة حمافظ الأوراق املالية� ،أو �أي غر�ض �آخر
ي�صدر بتحديده قرار من املجل�س.
املــادة ( ) 44
يتوىل �صندوق اال�ستثمار اجلماعي جتميع الأ�صول واملدخرات وا�ستثمارها فـي �أوجه
اال�ستثمار املختلفة ،وال تكون للم�ساهم فـيه �سيطرة على قرارات اال�ستثمار والعمليات
اليومية.
املــادة ( ) 45
مع عدم الإخالل بقانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،2009/28يعفى
�صندوق اال�ستثمار اجلماعي املطروح لالكتتاب العام من �ضريبة الدخل والعهدة املالية.
املــادة ( ) 46
يجوز ل�صندوق اال�ستثمار اجلماعي �إ�صدار وحدات مت�ساوية احلقوق لأ�صول العهدة املالية
وطرحها لالكتتاب ،وذلك وفق ال�ضوابط التي تبينها الالئحة.
الف�صــل ال�ســاد�س
�صنـدوق حمايـة املتعاملـني
املــادة ( ) 47
ين�ش�أ فـي الهيئة �صندوق ي�سمى "�صندوق حماية املتعاملني" ،تكون ع�ضويته من اجلهات
العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،ويهدف �إىل تعوي�ض املتعاملني مع تلك اجلهات فـي حالة
وقوع �أي خ�سائر قد تلحق ب�أ�صولهم املحتفظ بها لديها.
وتبني الالئحة كال من :الأن�شطة التي يغطيها ال�صندوق ،وم�س�ؤوليات و�إ�سهامات الأع�ضاء
فـي ر�أ�س ماله ،و�إجراءات تقدمي طلبات التعوي�ض ،وحقوق والتزامات ال�صندوق ،ون�سب
االقرتا�ض امل�سموحة له ،وامل�ستحقني للتعوي�ض ،ور�سوم الإ�شراف والرقابة التي تتقا�ضاها
الهيئة ،وغريها.
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املــادة ( ) 48
ال يغطي ال�صندوق احلالتني الآتيتني:
�أ  -اخل�سائـ ـ ــر الت ـ ــي تلحـ ــق ب�أ�صـ ــول املتعاملـ ــني الناجمـة عن تغري القيمة ال�سوقية،
�أو الدخول فـي ا�ستثمارات غري مالئمة� ،أو تعرث اجلهة امل�صدرة للورقة املالية
حمل اال�ستثمار.
ب  -اخل�سائ ــر التــي قــد تلحــق ب�أ�صول املتعاملني التي قاموا ب�إقرا�ضها� ،أو تقدميها
ك�ضمان جلهة عاملة فـي جمال الأوراق املالية مبوجب اتفاق بينهما.
املــادة ( ) 49
ال يجوز اجلمع بني تعوي�ض ال�صندوق و�أي تعوي�ضات �أخرى ،وفـي حالة وجود تعوي�ضات
�أخرى ،يتم خ�صم التعوي�ض من قيمة التعوي�ض الذي يقدمه ال�صندوق.
املــادة ( ) 50
ال ت�ستحق الأطراف الآتية تعوي�ضا من ال�صندوق:
�أ  -العام ــل �أو ع�ض ــو جملـ ــ�س الإدارة �أو املالك لن�سب ــة ( )%5خم�سـ ــة باملائ ــة� ،أو �أكث ــر
من ر�أ�س مال اجلهة العاملة فـي جمال الأوراق املالية حمل التعوي�ض.
ب  -ال�شخ�ص الذي لديه ال�سلطة ملمار�سة �سيطرة م�ؤثرة على الإدارة �أو �سيا�سات اجلهة
العاملة فـي جمال الأوراق املالية حمل التعوي�ض على النحو الذي تبينه الالئحة.
ج  -ال�شخ�ص الذي ت�سبب �أو �أ�سهم فـي اخل�سارة.
د  -ال�شخ�ص الذي مت التعامل معه على �أ�س�س تف�ضيلية.
هـ  -م�ؤ�س�سة الت�سوية �أو التقا�ص.
و � -إحدى اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،والتي تت�صرف بالأ�صالة عن نف�سها.
املــادة ( ) 51
يجوز للمجل�س �أن يطلب من ال�صندوق التدخــل لدع ــم �أي مــن �أع�ضــاء ال�صندوق الذين
يواجهون م�صاعـ ــب مالي ــة تهدد ا�ستمراريته ــم� ،إذا ارت�أى �أن م�صلحــة االقت�صــاد الوطنــي
ت�ستدعي ذلك ،ومبا ال يتجـ ــاوز ثل ــث �صافـ ــي �أ�ص ــول ال�صنــدوق ،وذلك وفق ال�ضوابط
وال�شروط التي تبينها الالئحة.
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املــادة ( ) 52
يجب على الهيئة � -إذا تبني لها �أن �أيا من �أع�ضاء ال�صندوق مت الإعالن عن �إفال�سه -
تعيني م�صف ،وحتديد نطاق عمله ،و�إ�سداء التوجيهات �إليه ،وعلى امل�صفـي تقدمي تقاريره
�إىل الهيئة.
و�إذا كانت �أ�صول العمالء غري حمددة فـيتم توزيعها بينهم بن�سب مت�ساوية.
ويحتل العمالء الذين خ�سروا �أ�صولهم لدى اجلهة املرخ�صة حمل الت�صفـية املرتبة الأوىل
بني الدائنني.
املــادة ( ) 53
ال تخ�ضع ملطالبات دائني ال�شركة الأ�صول التي تعود �إىل املتعاملني واملحتفظ بها لدى
�إحدى اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية.
املــادة ( ) 54
يجوز للهيئة التحفظ على �أ�صول ع�ضو ال�صندوق الذي يتعر�ض مل�صاعب مالية كبرية تهدد
�أ�صول العمالء لديه� ،أو الذي مت �إلغاء ترخي�صه وفقا حلكم املادة ( )58من هذا القانون،
�أو مت الإعالن عن �إفال�سه ،وذلك �إىل حني توفـيقه �أو�ضاعه �أو االنتهاء من �إجراءات �إلغاء
الرتخي�ص� ،أو الت�صفـية ،وذلك وفق الإجراءات التي تبينها الالئحة.
الف�صــل ال�سابــع
�ضبـط املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
املــادة ( ) 55
يكون للموظفـني  -الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانونا باالتفاق
مع الهيئة � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له.
املــادة ( ) 56
تبني الالئحة �آلية تلقي الهيئة للبالغات بوقوع �أفعال ي�شتبه فـي خمالفتها لأحكام هذا
القانون والالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له ،كما تبني الالئحة �آلية درا�سة تلك
البالغات ،والبت فـيها.
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املــادة ( ) 57
يعد خمالفة وفقا لأحكام هذا القانون ،ما ي�أتي:
�أ  -خمالفة القرارات والتعليمات والأوامر ال�صادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون والالئحة.
ب  -ارتكاب �أي من الأفعال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )34من هذا القانون.
ج  -عدم قيام اجلهة امل�صدرة بتقدمي معلومات جوهرية فـي اكتتاب عام� ،أو خا�ص.
د  -عدم تقدمي �أي دفاتر �أو م�ستندات �أو �سجالت �أو معلومات بال�شكل �أو الوقت الذي
تبينه الالئحة �أو الهيئة.
هـ -التو�صية ب�أوراق مالية �أو خدمات �أو منتجات مرتبطة بها �أو بخدمات مهنية ال تتنا�سب
مع �إمكانيات املتعامل املادية وخربته.
و  -تقدمي ا�ست�شارة م�ضللة �أو تخلو من بيان معلومات جوهرية� ،أو بها ت�ضارب للم�صالح.
املــادة ( ) 58
يتوىل الرئي�س التنفـيذي للهيئة اتخاذ واحد �أو �أكرث من اجلزاءات الإدارية الآتية فـي حالة
خمالفة �أحكام هذا القانون �أو الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا له:
�أ  -الإنذار.
ب � -إ�صدار بيان حتذيري عام للجمهور.
ج � -إ�صدار توجيهات �إلزامية حمددة تطلب من اجلهة املخالفة ت�صحيح �أو�ضاعها خالل
املدة التي حتددها الهيئة.
د  -غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين ،وال تزيد على ( )200000مائتي
�ألف ريال عماين.
هـ  -غرامة �إدارية ال تقل عن �ضعف الربح املتحقق �أو اخل�سارة املتجنبة.
و  -وقف مزاولة �أي من الأن�شطة الواردة فـي هذا القانون �أو الالئحة ملدة م�ؤقتة �أو ب�شكل
دائم.
ز  -وقف الرتخي�ص م�ؤقتا مع �إزالة املخالفة خالل الأجل الذي حتدده الهيئة.
ح  -وقف �أي فرد من العمل لدى �أي من اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ملدة م�ؤقتة
�أو ب�شكل دائم.
ط � -إلغاء الرتخي�ص.
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املــادة ( ) 59
دون الإخالل بحكم البند (هـ) من املادة ( )58من هذا القانون ،يجوز للهيئة تعوي�ض
املتعاملني عن اخل�سائر الفعلية التي حلقتهم نتيجة توقيع اجلزاء امل�شار �إليه � -إن وجد ،-
وذلك وفق ال�شروط والإجراءات التي تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 60
ت�شكل بقرار من املجل�س جلنة للتظلمات بع�ضوية ( )2اثنني من الق�ضاة ال تقل وظيفتهما
عن قا�ضي حمكمة ابتدائية �أول ،تر�شحهما اجلهة املخت�صة فـي الق�ضاء ،وتكون رئا�سة
اللجنة لأقدمهما ،وممثل واحد خمت�ص �أو لديه خربة فـي الأوراق املالية تر�شحه غرفة
جتارة و�صناعة عمان.
وتنظر اللجنة فـي التظلمات املقدمة لها �ضد �أي قرار ي�صدره رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
�أو الهيئة مبوجب هذا القانون والالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له.
وتبني الالئحة الإجراءات املنظمة لأعمال اللجنة.
املــادة ( ) 61
يجوز للرئي�س التنفـيذي للهيئة بقرار م�سبب� ،إذا توافرت �أدلة بوجود خمالفة ي�صعب
تداركها قد ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار باملتعاملني �أو بقطاع �سوق ر�أ�س املال ،اتخاذ �أي من اجلزاءات
الآتية:
أ�  -وقف املخالف م�ؤقتا عن القيام ب�أفعال �أو �أن�شطة حمددة ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني
يوما.
ب  -وقف التعامل فـي الأ�صول حمل املخالفة ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما.
ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
ال�سابقة �إىل جلنة التظلمات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )60من هذا القانون خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطارهم به ،وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ تقدميه ،ويعد عدم الرد على التظلم خالل ذلك الأجل قبوال للتظلم.
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املــادة ( ) 62
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )61من هذا القانون ،تقدم التظلمات من ذوي ال�ش�أن �إىل
جلنة التظلمات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )60من هذا القانون خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ علمهم بالقرار ،على �أن تقوم اللجنة بالبت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ التظلم ،ويكون قرارها نهائيا.
الف�صــل الثامــن
العقوبـــات
املــادة ( ) 63
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه.
املــادة ( ) 64
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر ،وال تزيد على ( )2عامني ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين ،وال تزيد على ( )200000مائتي �ألف ريال
عمان ــي� ،أو ب إ�ح ــدى هات ــني العقوبت ــني ،ك ــل م ــن ارتكــب �أيا من الأفعال املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )57من هذا القانون.
املــادة ( ) 65
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر ،وال تزيد على ( )5خم�سة �أعوام ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين ،وال تزيد على ( )300000ثالثمائة �ألف ريال
عماين� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من ارتكب �أيا من الأفعال الآتية:
أ�  -ممار�سة �أي من الأن�شطة الواردة فـي هذا القانون دون احل�صول على الرتاخي�ص
�أو املوافقات الالزمة.
ب  -التعامل �أو الت�صرف فـي �أ�صول املتعاملني املحتفظ بها لدى �أي من اجلهات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون باملخالفة لأحكام هذا القانون والالئحة والقرارات ال�صادرة
مــن الهيئ ــة� ،أو بع ــد �إيق ــاف �أو �إلغــاء الرتخي�ص املمنوح لتلك اجلهة �أو الإعالن
عن ت�صفـيتها �أو �إفال�سها.
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ج � -إف�شاء املعلومات ال�سرية اخلا�صة باملتعاملني ،و�إطالع الغري عليها بدون موافقة
�صريحة من املتعامل� ،أو مبوجب قانون �أو حكم ق�ضائي.
د  -تعمد تقدمي معلومات غري �صحيحة �أو م�ضللة� ،أو نتيجة �إهمال ،فـي �أي حتقيق
جتريه الهيئة.
هـ � -إ�صدار �أوراق مالية �أو التح�ضري لإ�صدارها� ،أو طرحها فـي اكتتاب عام �أو خا�ص،
دون احل�صول على موافقة الهيئة.
املــادة ( ) 66
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر ،وال تزيد على عام واحد ،وبغرامة ال تقل
عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين ،وبغرامة ال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال
عماين� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من خالف �أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات
ال�صادرة تنفـيذا له.
املــادة ( ) 67
يجوز للهيئة الت�صالح فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو الالئحة �أو القرارات
التي ت�صدر تنفـيذا لهما ،وذلك قبل رفع الدعوى العمومية ،وبعد �سداد املخالف لغرامة
ال تقل عن احلد الأعلى للغرامة املقررة قانونا ،وال يجوز للهيئة �إعادة فتح ملف املخالفة
�إال فـي الأحوال التي يثبت لها وجود احتيال �أو تقدمي معلومات غري �صحيحة فـي �أثناء
عملية الت�صالح.
املــادة ( ) 68
يعاقب ال�شريك �أو املتواطئ فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بالعقوبة ذاتها
املقررة للمخالف ،ويعاقب على ال�شروع فـيها ،مبا ال يجاوز ن�صف احلد الأق�صى للعقوبة
املقررة للجرمية التامة.
املــادة ( ) 69
ت�ضاعف العقوبة فـي حالة العود ،ويعترب عائدا  -فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  -كل من ارتكب
جرمية مماثلة جلرمية �سبق معاقبته عليها �أو مت الت�صالح معه ب�ش�أنها وفق �أحكام هذا
القانون ،خالل ( )2عامني من تاريخ فر�ض العقوبة �أو الت�صالح.
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/47
مبنـــــح اجلن�سيـــــــة العمانيـــــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فــي القائمــة املرفقـ ــة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٦ :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق ١٦ :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قائمة ب�أ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
م

اال�ســـــــــــــــــم
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�إبراهي ـ ـ ــم �إ�سماعي ـ ــل الل حممـ ـ ـ ـ ــد الزدجالـ ـ ــي
�أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
�أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بي ـ ــر بخ ـ ــ�ش خدابخ ـ ــ�ش الزدجالـ ـ ـ ـ ـ ــي
�أخت ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ــد �أكب ـ ـ ــر بي ـ ـ ــر حممد البلو�ش ـ ــي
�أ�سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�آ�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر بل ـ ـ ـ ـ ــو�ش
�آ�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
�أفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ردم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�أفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ض حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جماذبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�أميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة �أب ـ ـ ــواملجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فرحـ ـ ــات �أب ـ ـ ــواملج ـ ـ ـ ـ ــد
�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�أمين ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث جهنجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�أمين ـ ــة بيج ـ ــم عبداجلبار خان ت�شون ـ ـ ــو خ ـ ـ ـ ــان
�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فاطم ـ ـ ــة حمم ـ ـ ــد با�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــا مي ـ ـ ـ ـ ــان
�أن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
اين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف فهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العتيبي ـ ـ ـ ــة
بارفني الن�ساء حممد معني الدين �شيخ ح�سني
با�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زامين ـ ـ ــا �شري حممـ ــد جول حمم ـ ـ ـ ــد
بان ـ ـ ــدي عبداحلمي ـ ـ ــد عبدالرحمن البلو�شي ـ ـ ــة
بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ض �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العماريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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تابع :قائمة ب�أ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
م

اال�ســـــــــــــــــم
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ب ـ ـ ـ ـ ــري هت ـ ـ ــون كريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش �شه ـ ـ ـ ـ ــداد
بل ـ ـ ـ ـ ــور داد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ها�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البلو�شي ـ ـ ـ ـ ــة
تبا�سوم فاطمة حمم ـ ـ ــد �أنـ ـ ـ ـ ـ ــور ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ثريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حمم ـ ـ ــد �أن ـ ـ ــور �أبابك ـ ـ ـ ــر البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ج ـ ـ ــل الن�س ـ ـ ــاء الل بخ�ش داد رحمن البلو�شيــة
ج ـ ـ ــل بيب ـ ـ ــي كرمي بخ ـ ـ ــ�ش جنبخت البلو�شيـة
جل �صبا حممد �أنور حاجي �شمبيه البلو�شيـ ـ ـ ــة
جمال خاتون �سيد حممد فقري حممد البلو�شية
جميل ـ ـ ــة عبد اخلالد حاجي �شمبيه البلو�شي ـ ــة
جيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ن�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
حبيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حبيب ـ ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال�سق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
ح�سي ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عبدالغني توفيـ ـ ـ ـ ــق
ح�سين ـ ـ ــة بيج ـ ــم حممـ ــد عبدال�سميـع عبدالقادر
ح�سين ـ ـ ـ ـ ــة غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت البلو�شي ـ ـ ـ ـ ــة
حليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه �شهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة حا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود جم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
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تابع :قائمة ب�أ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
م

اال�ســـــــــــــــــم

٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠

حن ـ ـ ـ ـ ــان امل�صطف ـ ـ ـ ــى حمم ـ ـ ـ ــد عياطـ ـ ـ ـ ـ ــي
حن ـ ـ ـ ـ ــان عب ـ ـ ـ ــداخلليل غ ـ ـ ـ ــالم البلو�شيـ ـ ـ ــة
خال ـ ـ ـ ـ ــد بري بخ�ش خدابخ ــ�ش الزدجالـ ــي
خ ـ ـ ـ ـ ــان بيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ــار حمم ـ ـ ـ ــد ح�س ـ ـ ـ ـ ــن
خديج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �صال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ض
خديج ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ــي البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خور�شي ـ ـ ـ ــد بانو حميد خان يو�سف خـ ـ ـ ــان
خي ـ ـ ـ ـ ــر الن�ساء ر�سول بخ ـ ـ ـ ــ�ش نياز رئي�سي
خي ـ ـ ـ ـ ــر الن�ساء عبدالرحمن �شي ـ ـ ـ ــخ قـ ــادر
خي ـ ـ ـ ـ ــر الن�ساء غ ـ ـ ـ ــالم حممـ ـ ـ ـ ــد �سارت ـ ـ ـ ـ ــو
داليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم طـ ـ ـ ـ ــه ال�سلطاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
در بيبي عي�سى خان نبي بخ�ش الزدجاليــة
رابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الق�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
رحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــي �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الكنديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رحيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
رخ�صان ـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ــاز غ ـ ـ ـ ــالم دروي�ش بل ـ ـ ـ ـ ــو�ش
ر�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا �شعف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم طالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ر�ضوان ـ ـ ـ ــة فقي ـ ـ ـ ــر �شبري حممد �ص ـ ـ ـ ـ ــادق
ر�ضي ـ ــة بيجم عبداحلميد �إ�سماعيل خان
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ر�ضيـ ـ ـ ــة بري بخ�ش نبي بخ ـ ـ ــ�ش البلو�شيـ ــة
رغ ـ ـ ـ ـ ــده في�ص ـ ـ ــل دي ـ ـ ــاب الرتكماني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رفع ـ ـ ـ ـ ــت يعقوب حممد يعقوب �إ�سحـ ـ ـ ــاق
رفيق ـ ـ ــه بيج ـ ـ ــم �شيخ حاجي �شوكت عل ـ ــي
رقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
رنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده عب ـ ـ ـ ــد النجداويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ريحان ـ ـ ـ ـ ــة بيجم حمم ـ ـ ــد يو�سف �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زبيـ ـ ـ ــدة نور حممد قادر بخ�ش البلو�شي ـ ـ ــة
زرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ــراد بخ ـ ـ ــ�ش البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
زرين ـ ـ ـ ـ ــة �سلطانه حمبوب �شريف حمم ـ ـ ــد
زرين ـ ـ ــة مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام دو�شمبي ـ ـ ــه البلو�شي ـ ـ ـ ــة
زليخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ب ـ ـ ــي غالم ر�س ــول غالم نب ـ ـ ــي
زهي ـ ـ ـ ـ ــرة بيج ـ ـ ــم �أبوب ـ ـ ــكر �سال ـ ـ ــم �أوبيـ ـ ـ ـ ــر
زين ـ ـ ـ ـ ــات بيج ـ ـ ــم �شي ـ ـ ــخ �أحم ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ــد
�سب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عبدالل ـ ـ ــه قا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�سع ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــي ب ـ ــي موال بخ�ش عبـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ــه
�سعي ـ ـ ـ ـ ــدة بيب ـ ـ ــي دو�ست حممد جنجـوزار
�سعي ـ ـ ـ ـ ــدة بيج ـ ـ ــم �سي ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ــد جعفـ ـ ـ ـ ــر
�سعي ـ ـ ـ ـ ــدة �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
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�سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ش
�سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي البلو�شي ـ ـ ــة
�سكن ـ ـ ـ ــدر الن�س ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حممد تعيب الدي ـ ـ ـ ــن
�سكين ـ ـ ـ ــة �سي ـ ـ ــد حبي ـ ـ ــب ح�س ـ ـ ــني ها�شمـ ـ ــي
�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�سلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �إبراهي ـ ـ ــم �أحم ـ ـ ـ ــد البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�سلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �أكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور علـ ـ ـ ــي �شي ـ ـ ـ ـ ــخ
�سلم ـ ـ ـ ـ ــى حميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املزروعي ـ ـ ـ ـ ــة
�سلم ــى خري حممد دو�ست حممد البلو�شية
�سلم ـ ـ ـ ـ ــى �شي ـ ـ ـ ــخ حمم ـ ـ ــود �شي ـ ـ ــخ ح�سي ـ ـ ـ ــن
�سلم ـ ـ ـ ـ ــى مول ـ ـ ــى بخ ـ ـ ــ�ش ب ـ ـ ــدل البلو�شيـ ـ ـ ــة
�سماحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�سمي ـ ـ ـ ـ ــة مول ـ ـ ــى بخ ـ ـ ــ�ش ب ـ ـ ــدل البلو�شي ـ ـ ـ ــة
�سمي ـ ـ ـ ـ ــرة �شوك ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي حمم ـ ـ ــد �أكب ـ ـ ـ ـ ــر
�سمرية عبد اخلالد حاجي �شمبيه البلو�شية
�سمي ـ ـ ـ ـ ــرة حمم ـ ـ ــد �أنور �أبوبك ـ ـ ــر البلو�شي ــة
�سه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام غالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�سه ـ ـ ـ ـ ــام حمم ـ ـ ــد احمم ـ ـ ــد ا�سليمانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سهيل ـ ـ ـ ـ ــة خمي ـ ـ ــ�س عبدالل ـ ـ ــه البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�سو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو
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�سي ـ ـ ـ ـ ــدة بيجـ ـ ــم عبدالرحيـ ـ ـ ــم بن حممـ ـ ــد
�سيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رحمـ ـ ـ ـ ــت �شه ـ ـ ـ ـ ــداد البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ش ـ ـ ـ ـ ــاه جهـ ـ ــان عبداحلميد جـ ـ ــمال الدي ــن
�شاهـ ـ ـ ـ ــدة بيـ ـ ــر حممـ ـ ــد علي البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�شاهني بيجم �سيد �شهاب الدين غياث الدي ــن
�شاهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــالك
�شف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ــد العيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرو�س
�شكيلـ ـ ـ ـ ــة غـ ـ ــالم حممـ ـ ــد بانـ ـ ـ ـ ـ ــج �شمبيـ ـ ـ ـ ــه
�شمـ ـ ـ ـ ـ ــاء حممـ ـ ــد �أن ـ ـ ـ ـ ــور �شريـ ـ ــف يو�سـ ـ ـ ـ ــف
�شميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فاطمـ ـ ـ ـ ـ ــة �شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
�شنونـ ـ ـ ـ ــة خلفـ ـ ــان �سيـ ـ ــف خلـ ـ ــف الغيثي ـ ـ ـ ــة
�شهان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا �ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادق �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�شهي ـ ـ ـ ـ ــدة بيجـ ـ ـ ـ ـ ــم �سيـ ـ ــد حمبوب قا�س ـ ـ ــم
�صاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة �شهنـ ـ ـ ـ ـ ــواز غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم البلو�شيــة
�صاحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
�صاحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ــد حاج ـ ـ ـ ــي �صاح ـ ـ ـ ـ ــب
�صبيح ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نا�ص ـ ــر بـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
�صفي ـ ـ ـ ـ ــة خليفـ ـ ـ ـ ـ ــة �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم القويطعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�ضحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بخي ـ ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
طالل عبد اخلالد حاجي �شمبيه البلو�شــي
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عاب ـ ـ ــدة عبدالرحــمن دو�شمبيه البلو�شيـ ـ ــة
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �شريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عبداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه العكربي ـ ـ ـ ـ ــة
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �صال ـ ـ ـ ـ ــح حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
عبي ـ ـ ـ ـ ــر في�ص ـ ـ ـ ــل دي ـ ـ ـ ــاب الرتكماني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عبي ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ــد توفي ـ ـ ـ ــق عبدالظاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
عزمنه ـ ـ ـ ــم �أحم ـ ـ ــد فرغ ـ ـ ـ ــل طـ ــه م�صل ـ ـ ـ ـ ــح
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزه �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم رم�ض ـ ـ ـ ــان مو�سـ ـ ـ ــى
عزي ـ ـ ـ ـ ــزة غ ـ ـ ـ ــالم ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ــن البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عقيل ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ــم مي ـ ـ ـ ــر �أحـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
علـ ـ ـ ــي في ـ ـ ـ ــز حمم ـ ـ ـ ــد ها�ش ـ ـ ـ ــم البلو�ش ـ ـ ـ ــي
علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء معي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
عليـ ـ ـ ـ ـ ــة يون ـ ـ ـ ــ�س �أبوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
عي�شـ ـ ـ ـ ــة �أحم ـ ـ ـ ــد حم�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اجليالنيـ ـ ـ ــة
غني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك
غو�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
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فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
فاطمـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ــم �سلط ـ ـ ــان مي ـ ـ ــان عثمـ ـ ـ ــان
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
فاطمـ ــة �سيد نـ ـ ـ ــور �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد كاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
فائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
فرزانة بيجم �سيد عثمان �سيد �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ــل
فريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة باب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ف�ضيل ـ ـ ــة داد حممد علي مراد البلو�شيـ ـ ـ ـ ــة
فه ـ ــد حممد �أعظم حممد هداية قري�ش ـ ـ ــي
فوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ــه �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
كرمية بيبي �أحمد ل�شك ـ ـ ــران البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الرا عب ـ ــدالل ـ ـ ــه عبدالرحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ليل ـ ــى خمي ـ ـ ـ ــ�س عبـ ــدال ـ ـ ــله البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ــاالن ب ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�سـ ـ ـ ــف الديـ ـ ـ ـ ــن
م ـ ـ ــاه راجن موال بخ�ش خدابخ�ش رئي�سـ ـ ـ ـ ــي
ماهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ماه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
حمجوبة احلبي ـ ـ ــب املولـ ـ ـ ــدي العقرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حممـ ـ ــد املرت�ضـ ــى حامد عبدالل ـ ـ ــه �أحمـ ـ ـ ــد
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حممـ ـ ـ ــدي بيجـ ـ ـ ــم �سي ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــي
حممـ ـ ـ ــودة بيجـ ـ ـ ــم حممـ ـ ــد قـ ـ ـ ــادر قا�سـ ـ ـ ــم
مراد بيبـ ـ ـ ــي قادر بخ�ش جهرام البلو�شي ـ ـ ـ ــة
مريـ ـ ـ ــم �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر زاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر البو�سعيديـ ـ ـ ـ ـ ــة
مريـ ـ ـ ــم ممتـ ـ ـ ــاز عالـ ـ ـ ــم كاظ ـ ـ ـ ــم ح�سيـ ـ ـ ــن
مزن ـ ـ ـ ـ ـ ــة عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
م�سعودة مولدي حممد ح�سني البلو�شي ـ ــة
منـ ـ ـ ــال عب ـ ــداللـ ـ ـ ــه يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ظهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �شريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
منرية بيجم �شيخ اللـ ـ ـ ــه بخ ـ ـ ــ�ش عثم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مهـ ـ ـ ــر الن�سـ ـ ـ ــاء حممـ ـ ـ ــد �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مـ ـ ـ ــهر الن�ساء حممد مو�سـ ـ ـ ــى البلو�شيـ ـ ـ ـ ــة
مهروك مراد بخ�ش نور حممد البلو�شي ـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزة �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان همي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مي�س ـ ـ ــون عبداللـ ـ ـ ــه علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي املو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
ناديـ ـ ـ ـ ــا �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تقـ ـ ـ ـ ــي �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حمم ـ ـ ــد مه ـ ـ ـ ــدي �شو�شتـ ـ ـ ـ ـ ــرى يكانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ناديـ ـ ـ ــة كوثـ ـ ـ ــر �شوكــت علي حممد �أكب ـ ـ ـ ـ ــر
نادية حممد �أعظم حممد هداية قري�شـ ــي
ناديـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبداملجيـ ـ ـ ــد بلعطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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اال�ســـــــــــــــــم
نـ ـ ـ ــاز خاتون خمي ـ ـ ـ ــ�س مـ ـ ـ ــراد البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نا�صـ ـ ــره �سـ ـ ـ ــادات �سيـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد تق ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سيـ ـ ــد حممـ ـ ـ ــد مه ـ ــدي �شو�شتـ ـ ــرى يكان ـ ـ ـ ـ ــه
نـ ـ ـ ـ ـ ــدى حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ش
نزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوك البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�سريـ ـ ــن كريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد امل�سكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�سريـ ـ ــن نبيل عبداللطي ـ ـ ـ ـ ـ ــف �صويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ص
ن�سيم �سيد عبد احلق �سيد عبدالرحمن ها�شمي
ن�سيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �شاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �سارمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ن�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء عبـ ـ ـ ــدالـل ـ ـ ـ ـ ــه �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ن�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون �ساعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
نعيمة عبداخلالد حاجي �شمبيه البلو�شية
نـ ـ ــور الهـ ـ ــدى عامـ ـ ــر العرب ـ ـ ــي البهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
نـ ـ ــور بيبـ ـ ــي خدابخ�ش ملك البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن ـ ـ ـ ــوراء اخل�ضـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
هبـ ــه حمم ـ ـ ــود حمم ـ ـ ـ ــد حممـ ــود �شعبـ ــان
هداني ـ ـ ـ ـ ــج �إبراهيـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ــد البلو�شي ـ ــة
وحي ـ ـ ـ ــدة خـ ـ ـ ـ ــدادات ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ــن البلو�شي ـ ـ ـ ـ ــة
وداد حم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الكثرييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
و�س ـ ـ ـ ـ ــام حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ــم عراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وفـ ـ ـ ـ ــاء حم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �صالـ ـ ـ ـ ـ ــح اخلالقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وليد عبد اخلالد حاجي �شمبيه البلو�ش ـ ــي
يا�سمي ـ ـ ـ ــن �س ـ ـ ـ ــالم عبدالرحم ـ ـ ـ ـ ــن باج ـ ـ ــرا
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مكـتب وزيــر الدولــة وحمافـظ م�سقــط
قــرار
رقم 2022/134
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم �إقامــة
مظالت املركبات خارج حدود قطعة �أر�ض املبنى ال�سكني
ا�ستنادا �إلى نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/101
و�إلى الئحة تنظيم �إقامة مظالت املركبات �أمام املباين ال�سكنية خارج حدود قطعة الأر�ض
ال�صادرة بالقرار رقم ،2018/95
و�إلى الأمر املحلي رقم  92/23فـي �ش�أن تنظيم املباين مب�سقط،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تقـــــــرر
املــادة الأولــــــى
يعمــل فـي �ش�أن تنظي ــم �إقامة مظالت املركبات خارج حدود قطعـة �أر�ض املبنى ال�سكنــي،
ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املـــادة الثانيــة
تلغى الئحة تنظيم �إقامة مظالت املركبات �أمام املباين ال�سكنية خارج حدود قطعة الأر�ض
امل�شار �إليها ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٨ :مـن ذي القعــدة 1443هـ
املـوافــــق ٨ :مـن يونيــــــــــــــو 2022م
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الئحــة تنظيـــم �إقامـــة
مظـالت املركبـات خـارج حـدود قطعـة �أر�ض املبنـى ال�سكنـي
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:
البلديــــــــــــــة :بلدية م�سقط.
الرتخيــــــــ�ص :املوافقة الكتابية ال�صادرة من البلدية للمرخ�ص له لإقامة مظالت خارج
حدود قطعة �أر�ض املبنى ال�سكني.
املرخـــ�ص لـــه :مالك املبنى ال�سكني ال�صادر له الرتخي�ص.
املبنى ال�سكني :الفـيال املقامة على الأر�ض ذات اال�ستعمال ال�سكني.
املــادة ( ) 2
ال يجوز �إقامة مظالت املركبات خارج حدود قطعة �أر�ض املبنى ال�سكني� ،إال بعد احل�صول
على ترخي�ص من البلدية وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض ،وفق �أحكام هذه الالئحة.
املــادة ( ) 3
ال يجوز �إقامة مظالت املركبات �أمام املبنى ال�سكني فـي منطقة حي ال�صاروج فـي �شاطئ
القرم بوالية بو�شر� ،أو تلك الواقعة على ال�شوارع املحددة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئحة� ،أو �أي �شوارع رئي�سية بعر�ض (30م) ثالثني مرتا ف�أكرث� ،أو �شوارع مزدوجة.
املــاد ة ( ) 4
يلتـ ــزم املرخـ ــ�ص ل ـ ــه ب�إقامــة مظــالت املركب ــات خ ــارج حــدود قطع ــة �أر�ض املبنــى ال�سك ــني،
وفق اال�شرتاطات الآتية:
1ترك م�سافة ال تقل عن (1م) مرت واحد ،بني حدي املظلة ،وال�شارع.
 �2أال يتجـ ــاوز ارتف ـ ــاع املظ ـ ــلة االرتفاع ـ ــات املو�ضح ـ ــة فـي امللح ــق رق ــم ( )2املرف ــقبهذه الالئحة ،وذلك على النحو الآتي:
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-
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	2.4( -م) مرتين و�أربعمائة �سنتيمرت مقا�سا من �أر�ضية املواقف �إلى �أدنى
نقطة من باطن �سقف املظلة.
 ب(3م) ثالثة �أمتار مقا�سا من �أر�ضية املواقف �إلى �أعلى نقطة من �سقف املظلة.�3أال يزيد ارتفاع �أي عمود من �أعمدة املظلة على (3م) ثالثة �أمتار على النحو املو�ضح
فـي امللحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة.
�4أال يتجاوز طول �سقف املظلة مقا�سا من العمود �إلى نهاية اجلزء املعلق من املظلة
(5م) خم�سة �أمتار ،فـي حالة وقوف املركبات ب�شكل عمودي على ال�سور على النحو
املو�ضح فـي امللحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة ،مع مراعاة البند ( )1من هذه املادة.
�5أن تك ــون �أعمــدة املظلــة داخــل حدود قطعـ ــة الأر�ض �أو خارجهــا من جه ــة ال�س ــور
وال تبعـد عنــه ب�أكثــر من ( )0.5ن�صف م ــرت ،وامتداد �سقف املظلـ ــة باجت ــاه ال�ش ــارع
يكــون معلقا بدون �أعمدة.
�6أن يكـ ــون هيك ــل املظل ــة العلوي �أفقيا وموازيا ل�سطح الأر�ض علــى النحــو املو�ضــح
فـي امللحق رقم ( )5املرفق بهذه الالئحة.
�7أن يتم ا�ستخدام قما�ش (البويل �إيثلني) عايل الكثافة لت�سقيف املظلة �أو من نوع
مماثل ،وباللون الأبي�ض �أو بدرجات فاحتة من لون (البيج) �أو الرمادي الفاحت.
وا�ستثنـاء من ذلك يج ــوز للبلدية الرتخيـ ـ ــ�ص ب�إقام ــة مظالت مـ ــن مــادة اخل�ش ــب
�أو م ــواد �أخـ ــرى تعطي �شكل اخل�شب بعد تقدمي ت�صميم ثالثي الأبعـاد للمظل ــة
�إلى البلدية� ،شريطة االلتزام باملوا�صفات الآتية:
	� -أال يزيد عر�ض املظلة على (6م) �ستة �أمتار.
 ب�أن يك ــون �سق ــف املظلة م�ستويـ ــا وقائمــا عل ــى هيك ــل ذي عموديــن فق ــطمن جهة ال�سور ،واجلزء املتبقي من املظلة يتم رفعه ب�أ�سالك ال�شد املعلقـة.
ج  -تنا�سق الت�صميم مع واجهات املبنى.
�8أن يتم طالء �أعمدة املظلة وهيكلها بطالء ذي نوعية مقاومة لل�صد�أ ،ولون متنا�سق
مع لون قما�ش املظلة ولون ال�سور.
�9أن تتم �أعمال احلفر الالزمة لإقامة املظلة يدويا.
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	10 -ال يجوز تغطية املظلة من �أي جانب كليا �أو جزئيا بالقما�ش �أو ب�أي مادة �أخرى.
	�11 -أن تكـ ــون ت�صامي ــم و�أبع ــاد املظالت ح�ســب النم ــاذج املو�ضحة فـي املالح ــق املرفقـ ــة
بهذه الالئحة.
	12 -تبليـ ــط �أر�ضيـ ــة املظل ــة بالب ــالط املت�شابـ ــك (االنرتلـ ــوك) على م�ست ـ ــوى واح ــد،
مع مراعاة م�ستويات ال�شارع وامل�ساحات الأمامية للقطع املجاورة وبدون حواجز
جانبية مرتفعة (كرب�ستون) �أو �أحوا�ض الزراعة ،مبا ي�ضمن ان�سيابية مرور امل�شاة،
و�سري كرا�سي ذوي الإعاقة ،وم�سارات الدراجات الهوائية.
املــادة ( ) 5
مع مراعاة اال�شرتاطات الواردة فـي املادة ( )4من هذه الالئحة ،يلتزم املرخ�ص له مبراعاة
�أال يقل احلد الأدنى للم�سافة الفا�صلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى ال�سكني وحد ال�شارع
ع ــن (4م) �أربعة �أمت ـ ــار ،و�أن تتم �إقام ــة مظــالت املركب ــات مبا ي�سم ــح بوق ــوف املرك ــبات
ح�ســب اال�شرتاطــات الآتية:
 �1إذا كان ــت امل�سافـ ــة الفا�صلـ ــة بني ال�سور اخلارجي للمبنـ ــى ال�سكن ــي ،وحــد ال�شــارع(6م) �ستة �أمتار ف�أكرث :تتم �إقامة مظلة املركبات مبا ي�سمح بوقوف املركبات ب�شكل
عمودي على ال�سور� ،شريطة �أال يتجاوز جمموع عر�ض املظلة (10م) ع�شرة �أمتار،
�أو ما يعادل ( )%50خم�سني باملائة من واجهة ال�سور �أيهما �أقل ،وبعر�ض (2.5م)
متـ ــرين ون�ص ــف لكــل موقــف من مواقف املركبات على النحو املو�ضــح فـي امللح ــق
رق ــم ( )6املرفق بهذه الالئحة.
 �2إذا كانت امل�سافة الفا�صلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى ال�سكني ،وحد ال�شارع تقلعن (6م) �ستة �أمتار :تتم �إقامة املظلة مبا ي�سمح بوقوف مركبتني كحد �أق�صى ب�شكل
مواز لل�سور ،وبطول ال يتجاوز (10م) ع�شرة �أمتار� ،أو ما يعادل ( )%50خم�سني
باملائة من واجهة ال�سور �أيهما �أقل ،وعر�ض ال يتجاوز (3م) ثالثة �أمتار على النحو
املو�ضح فـي امللحق رقم ( )7املرفق بهذه الالئحة.
وفـي جميع الأحوال ،ال ي�سم ــح ب�إقامـ ــة مظل ــة واح ــدة ملواق ــف مركب ــات متع ــددة متتالي ــة
باجتاه ال�شارع ،وذلك على النحو املو�ضح فـي امللحق رقم ( )8املرفق بهذه الالئحة.
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املــادة ( ) 6
ال يجوز �إقامة مظالت املركبات للمباين ال�سكنية� ،أو �أي جزء من �أجزائها فـي املواقع الآتية:
 1جهة ال�ضلع املائل املطل على تقاطع �شارعني للأر�ض الركنية على النحو املو�ضحفـي امللحق رقم ( )9املرفق بهذه الالئحة.
 2امل�ساحة الأمامية امل�شرتكة بني قطعتي �أر�ض متجاورتني بزاوية قائمة ،على النحواملو�ضح فـي امللحق رقم ( )10املرفق بهذه الالئحة.
 3امل�ساحة املحاذية للمبنى ال�سكني من جهة ال�سكة.املــادة ( ) 7
ال يجوز �إقامة مظالت املركبات للمبنى ال�سكني املقام على قطعة �أر�ض ركنية لأكرث من
جهة واحدة ،وي�ستثنى من ذلك حالة تعدد الوحدات ال�سكنية املقامة على �أر�ض ركنية
واحدة� ،شريطة االلتزام بالآتي:
 �1أال يتجاوز عدد املظالت عدد الوحدات ال�سكنية. �2أال ي�سمح بعمل مظالت للمجمعات ال�سكنية التي تت�ضمن ( )5خم�س فلل و�أكرث. �3أال يتجـ ــاوز جممـ ــوع عر�ض املظالت للفلل املتعددة املقامــة علــى �أكث ــر م ــن �ضلـ ــعمــن �أ�ضلع قــطعة الأر�ض (10م) ع�شرة �أمتار على النحو املو�ضح فـي امللحق رقم ()11
املرفق بهذه الالئحة.
املــادة ( ) 8
ال يجوز �إقامة مظالت املركبات خارج حدود قطعة �أر�ض املبنى ال�سكني املقام عليها �شقق
فقط ،وفـي حال �إقامة فـيال و�شقق عليها ف�إنه يتم �إقامة مظالت املركبات �أمام الفـيال.
املــادة ( ) 9
يلتزم املرخ�ص له بتثبيت لوحة حتمل رقم الرتخي�ص  -ح�سب النموذج املحدد من البلدية -
فـي مكان منا�سب على املظلة �أو على ال�سور اخلارجي.
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املــادة ( ) 10
يلتزم املرخ�ص له بدفع ت�أمني ل�ضمان �إقامة املظلة وفق ا�شرتاطات و�أحكام هذه الالئحة،
مبـ ــلغ وقدره ( )100مائة ريال عماين قبل �صدور الرتخي�ص ،ويتم ا�سرتداد ت�أمني ال�ضمان
بعد �إجراء الك�شف والتحقق من مطابقة التنفـيذ ال�شرتاطات و�أحكام هذه الالئحة.
املــادة ( ) 11
يلتزم املرخ�ص له بدفع ر�سم الرتخي�ص ب�إقامة املظلة وقدره ( 60ر.ع) �ستون رياال عمانيا
ومل ــرة واح ــدة عن كــل موقف من مواقف مظلة املركبات.
املــادة ( ) 12
يلتزم املرخ�ص له ب�إجراء ال�صيانة الدورية للمظلة.
املــادة ( ) 13
ال يعد الرتخي�ص �سببا لك�سب امللكية �أو �أي حق عيني للموقع املقامة عليه املظلة.
املــادة ( ) 14
يتحمـ ــل املرخ ــ�ص لـ ــه امل�س�ؤولية القانونية عن �أي �ضــرر يلحق ب�أي من خطوط اخلدم ــة
ب�سبب الأعمال الالزمة لإقامة املظلة.
املــادة ( ) 15
يجوز للبلدية �أن تطلب من املرخ�ص له �إزالة املظلة فـي حالة الإخالل ب�أحكام هذه الالئحة،
كما يجوز لها فـي حالة عدم الإزالة خالل املهلة املحددة �أن تقوم ب�إزالة املظلة على نفقته،
دون �أن يكون للمرخ�ص له احلق فـي املطالبة ب�أي تعوي�ض.
املــادة ( ) 16
تفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية مقدارها ( )100مائة ريال
عماين ،مع �إلزام املخالف بت�صحيح املخالفة �أو �إزالة املظلة ،وفـي حالة عدم ت�صحيح
املخالفة �أو �إزالة املظلة خالل املهلة التي حتددها البلدية ،تفر�ض غرامة ت�أخري مقدارها
( )١٠ع�شرة رياالت عمانية عن كل يوم ت�أخري ،وبحد �أق�صى ( 200ر.ع) مائتي ريال عماين.
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امللحق رقم ( ) 1
ال�شوارع التي �إحراماتها (30م) ثالثون مرتا �أو �أكرث
والتــي ال ي�سمـح ب�إقامــة مظــالت املركبــــات فـيهــا
م

قريات

1

�شارع قريات

2

�شارع عفاء

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

العامرات

بو�شر

�شارع
�شارع العامرات
م�سقط ال�سريع
�شارع اجلبل

�شارع 63

مطرح

�شارع
�شارع النور
م�سقط ال�سريع
�شارع
الطريق البحري
ال�سلطان قابو�س
�شارع 13
�شارع  18نوفمرب
�شارع 54
�شارع 58
�شارع 55
�شارع 61
�شارع 59
�شارع 95
�شارع االزدهار
�شارع الإ�سكان
�شارع الإعمار
�شارع الربج
�شارع الأعمار
�شارع الربيد

�شارع رحاب
�شارع تون�س
�شارع الأمل
�شارع منر
�شارع البالد �شارع اجلوانيز
�شارع 10
�شارع التفوق �شارع املطرييح
�شارع  23يوليو
�شارع اجلريفات �شارع 12
�شارع 34
�شارع 30
�شارع اجلناه
�شارع 42
�شارع 35
�شارع اجلنني
�شارع 45
�شارع احل�صن �شارع ابن �سيناء
�شارع
�شارع احليلني
�شارع الب�ستان
�شارع 63
�أر�ض ال�سعادة
�شارع البلدية
�شارع 7
�شارع اخلوبار �شارع الإح�سان
�شارع البنك املركزي
�شارع 70
�شارع الر�أ�س �شارع الأفالج
�شارع اجلامع
�شارع 73
�شارع الرملة �شارع الإميان

� 14شارع ال�سليل

�شارع البجرية

�شارع 77

�شارع اجل�صة

� 15شارع ال�سمري

�شارع البهجة

�شارع �إزكي

�شارع احلرية
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ال�سيب

�شارع البحائ�ص
�شارع الربكات
�شارع الب�ساتني
�شارع اجلامعة
�شارع
احليل اجلنوبية
�شارع
احليل ال�شمالية
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تابع :امللحــق رق ـ ــم (  ) 1ال�شــوارع التــي �إحراماتهـ ــا (30م) ثالث ــون متـ ــرا �أو �أكث ـ ــر والت ــي
ال ي�سمح ب�إقامة مظالت املركبات فـيها
بو�شر

مطرح

ال�سيب

م

قريات

� 16شارع ال�سواقم �شارع البريين

�شارع الإعالم

�شارع احلمرية

�شارع اخلري�س

�شارع التبيبة

�شارع االن�شراح

� 17شارع ال�سيح
�شارع
�شارع التعاون �شارع البحرية
 18ال�شهباري الغربية
� 19شارع ال�صلحة �شارع الرثميدي �شارع الب�شائر

�شارع الريان
�شارع ال�سعيدية
�شارع ال�سيفة

�شارع اخلو�ض
�شارع
اخلو�ض التجاري
�شارع اخلري

� 20شارع ال�ضبعاين �شارع اجلفـينة

�شارع احلديقة

�شارع الغدير

�شارع الر�سيل

�شارع احل�شية �شارع اخلارجية

�شارع الفر�سان

�شارع الرو�ضة

� 22شارع الظاهر �شارع احلماميات �شارع اخلليل

�شارع القرين

�شارع الزلفى

� 23شارع العافـية �شارع احلم�ضي �شارع اخلويات

�شارع القلعة

�شارع ال�سد

� 24شارع العتب

�شارع احلن ّية

�شارع اخلوير

�شارع املجمع

�شارع ال�سرور

� 25شارع العينني

�شارع احلياة

�شارع ال�شاطئ �شارع الوادي الكبري

� 21شارع الطريف

26
27
28
29

العامرات

�شارع الغبرية �شارع اخلفـيجي
�شارع
�شارع اخلورات �شارع ال�صاروج
الفالع اجلنوبية
�شارع
�شارع الدقل �شارع ال�صفاء
الفالع ال�شمالية
�شارع الفليج �شارع الرجوع �شارع ال�صفة

� 30شارع الفـيا�ض

�شارع ال�شراع

�شارع الرحبة

�شارع الو�شل
�شارع
باب املثاعيب
�شارع
بيت الربندة
�شارع بيت الفلج

�شارع ال�ضيافة �شارع حارة ال�شمال

�شارع ال�سالم
�شارع ال�شباب
�شارع ال�شرادي
�شارع ال�شفاء
�شارع الظفرة
�شارع العاديات

� 31شارع القرية �شارع ال�سديرات

�شارع العلم

�شارع حلة ال�سد

�شارع العباب

� 32شارع الكريب �شارع ال�سرين
� 33شارع املخا�ضة �شارع ال�سعادي

�شارع العمران
�شارع الغابة

�شارع حن�شفت
�شارع دار�سيت

�شارع الفتح
�شارع الفرو�سية
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تابع :امللحــق رق ـ ــم (  ) 1ال�شــوارع التــي �إحراماتهـ ــا (30م) ثالث ــون متـ ــرا �أو �أكث ـ ــر والت ــي
ال ي�سمح ب�إقامة مظالت املركبات فـيها
العامرات
قريات
�شارع املزارع �شارع ال�شكيلي
�شارع امل�سفاة �شارع ال�صهباء
�شارع امل�سيلة �شارع ال�ضبكة
�شارع امل�صلى �شارع الطويان
�شارع املعاله �شارع العتكية
�شارع الفج
�شارع امليدان
�شارع النجمية �شارع الفالح
�شارع الهبوبية �شارع الفلج

بو�شر
�شارع الغاف
�شارع الغبار
�شارع الغربة
�شارع الفحل
�شارع القرم
�شارع الكلية
�شارع املرجان
�شارع املنتزه

م
34
35
36
37
38
39
40
41

� 42شارع الهدمة

�شارع القابل

�شارع املنهل

� 43شارع الو�سطى

�شارع القرى

�شارع املها

� 44شارع الويز
45
46
47
48
49
50

�شارع املتقابالت �شارع الوزارات

�شارع وادي عدي

�شارع الوطية
�شارع الوالج
�شارع �أمل

�شارع يتي
�شارع ينكت
طريق حرامل

�شارع بارك

طريق قنتب

�شارع املحج
�شارع الياء
�شارع املحيول
�شارع مبه
�شارع حلة اجلبل �شارع املدام
�شارع
�شارع املركز
حلة احل�صن
�شارع
�شارع
حلة الدميثة املزرع احلدري
�شارع
�شارع
حي الظاهر املزرع العلوي

� 51شارع حيفظ

مطرح
�شارع روي
�شارع ريام
�شارع �سداب
�شارع �سوق اجلمعة
�شارع �سوق املال
�شارع �سوق روي
�شارع �سيفة ال�شيخ
�شارع ق�صر العلم
�شارع
مركز مطرح التجاري
�شارع مطرح

�شارع املزن

�شارع
بلدة احلمام
�شارع بو�شر
�شارع جامعة
الدول العربية
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ال�سيب
�شارع املرتفعة
�شارع امل�سرات
�شارع امل�شاعل
�شارع املعبيلة
�شارع املنومة
�شارع املوج
�شارع النربا�س
�شارع النور
�شارع
ج�سر املوالح
�شارع حلبان
�شارع حي
احليل اجلديد
�شارع دما
�شارع �سور احليل
�شارع مزون
�شارع
وادي البحائ�ص
�شارع
وادي العر�ش
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تابع :امللحــق رق ـ ــم (  ) 1ال�شــوارع التــي �إحراماتهـ ــا (30م) ثالث ــون متـ ــرا �أو �أكث ـ ــر والت ــي
ال ي�سمح ب�إقامة مظالت املركبات فـيها
العامرات
قريات
م
� 52شارع حيل الغاف �شارع امل�ساكن
االجتماعية
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

بو�شر
�شارع جبال

�شارع
�شارع دغمر �شارع امل�شارق ج�سر الوزارات
�شارع
�شارع �سلماه
�شارع املكارم جنوب اخلوير
�شارع
�شارع
املنظرية
�شارع
�سيح الريحاين
حي البي�ضاء
�شارع
�شارع
النقاء
�شارع
�سيح املعايل
دوحة الأدب
�شارع �صالن �شارع اله�ضيمة �شارع دياب
�شارع
�شارع �ضباب �شارع الوا�سط ر�أ�س احلمراء
�شارع زولية
�شارع بعي
�شارع عمانية
�شارع �سلوى
�شارع تون�س
�شارع عمق
�شارع غروبة �شارع جحلوت �شارع �سمائل
�شارع
�شارع �سمحة
�شارع حيم
فلج الطريف
�شارع دمي
�شارع فن�س
�شارع �سنينة
�شارع
�شارع ّ
�شارع �سمكت
قطار
�سوق اخلوير
�شارع كليات �شارع �سوق البلدية �شارع �سيح املالح
�شارع
�شارع
�شارع
منتزه ال�صرية �سيح التمام �شاطئ املرجان
�شارع
�شارع
�شارع
منتزه قريات �سيح الظبي �شرفة ال�سويحات
�شارع
�شارع من�سفت �شارع �صلفي �شرفة �سيالة
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مطرح

ال�سيب
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تابع :امللحــق رق ـ ــم (  ) 1ال�شــوارع التــي �إحراماتهـ ــا (30م) ثالث ــون متـ ــرا �أو �أكث ـ ــر والت ــي
ال ي�سمح ب�إقامة مظالت املركبات فـيها
م

قريات

�شارع عربي

�شارع
 71وادي العربيني
� 72شارع وادي العني
73

العامرات
�شارع
�صياء احلدرية
�شارع
�صياء العلوية
�شارع عرقي

�شارع عفار

�شارع ف�ؤاد
�شارع قيد

74

�شارع كوكب

75

�شارع
مدينة النه�ضة

�شارع عويفي
�شارع غال
�شارع
غال ال�صناعية

� 69شارع منيزف
� 70شارع مهادن

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

بو�شر
�شارع �صنب

�شارع فهود

�شارع مدينة
�شارع معول ال�سلطان قابو�س
�شارع
�شارع وادي امليح مرتفعات العذيبة
�شارع وادي حطاط �شارع مرمول
�شارع مها
طريق احلاجر
�شارع
ميدان الفتح
�شارع نتية
�شارع هيماء
�شارع
وادي اخلوير
�شارع
وادي العذيبة
�شارع يبال

-97-

مطرح

ال�سيب

اجلريدة الر�سمية العدد ()1446

امللحـق رقـم ( ) 2
تو�ضيــح لأق�صـى ارتفـاع للمظلــة

-98-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1446

امللحـق رقــم ( ) 3
�أال يزيد ارتفاع �أي عمود من �أعمدة املظلة على (3م) ثالثة �أمتار
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امللحـق رقـم ( ) 4
�أال يتجــاوز طـــول �سقف املظلــة مقا�ســا
من العمود �إلى نهايـــة اجلــزء املعلــق مـن املظلة (5م) خم�سة �أمتار
فـي حالـة وقوف املركبات ب�شكل عمـودي على ال�سـور
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امللحـق رقـم ( ) 5
�أن يكون هيكل املظلة العلوي �أفقيا وموازيا ل�سطح الأر�ض
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امللحـق رقـم ( ) 6
�إذا كانــت امل�سافـــة الفا�صلــــة
بني ال�سور اخلارجي للمبنى ال�سكني وحد ال�شارع (6م) �ستة �أمتار ف�أكرث
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امللحـق رقـم ( ) 7
�إذا كانـــت امل�سافــة الفا�صلــــة
بني ال�سور اخلارجي للمبنى ال�سكني وحد ال�شارع �أقل من (6م) �ستة �أمتار
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امللحق رقم ( ) 8
ال ي�سمح ب�إقامة مظلة مركبات واحدة
ملواقف متعددة متتالية باجتاه ال�شارع فـي جميع الأحوال
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امللحـق رقـم ( ) 9
ال يجوز �إقامـة مظـالت املركبـات
للمبانــي ال�سكنيــة �أو �أي جـــزء من �أجزائهــا
من جهـة ال�ضلع املائل املطل على تقاطع �شارعني للأر�ض الركنيـة
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امللحـق رقـم ( ) 10
ال ي�سمـح ب�إقامـة مظـالت للمركبـات
فــي امل�ساحـــــة الأماميـــــــة امل�شرتكـــــــة
بني قطعتـي �أر�ض متجــاورتني بزاويــة قائمــة
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امللحـق رقــم ( ) 11
�أال يتجاوز جمموع عر�ض املظالت للفلل املتعددة املقامة
على �أكرث من �ضلع من �أ�ضلع قطعة الأر�ض (10م) ع�شرة �أمتار
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٦

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�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 املرفــق ملـ ــدة (  ) 5خم ــ�س �سنـ ــوات �أخرى:
ا�ســــم ال�شركــــــة

تاريخ الت�سجيل

م رقم النموذج ال�صناعي
1

OM/ID/2012/00009

راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح

٢٠١٢/٤/٣٠

2

OM/ID/2017/00017

ال�شركة العامة لل�صناعات اجللدية
�ش.م.م

٢٠١٧/٥/٢٨
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم121842 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
غ�سيل جميع �أنواع املالب�س واملن�سوجات ,كي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النقاء للغ�سيل اجلاف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 122 :ر.ب� ,123 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/9/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123930 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
بيع زينة ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املداح الوطنية �ش م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 4130 :ر.ب� ,100 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127332 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كالء للتجارة ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128244 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهنا املميزة للخياطة والتطريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ,حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135176 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
حمل حالقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع خطوط م�سقط املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1186 :ر.ب� ,117 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138170 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �صروح ال�سالم للتجارة واملقاوالت ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �إبراء ،حمافظة �شمال ال�شرقية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139531 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات الإيواء امل�ؤقت املقاهي الكافترييات 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 قينجرز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2306 :مارينا بالزا ،دبي مارينا ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147296 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (الدعاية والإعالن ،عر�ض ال�سلع ،خدمات وكاالت
التوظيف ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،تنظيم عرو�ض الأزياء للأغرا�ض
الرتويجية ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ت�سويق ،درا�سات ال�سوق) ،خدمات
وكاالت التوظيف ،عر�ض ال�سلع ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن ،تنظيم املعار�ض لغايات
جتارية �أو دعائية ،ل�صق الإعالنات ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،درا�سات ال�سوق،
توظيف الأفراد ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،عرو�ض الأزياء
للأغرا�ض الرتويجية تنظيم الت�سويق ،حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات ،ت�صميم
مواد دعائية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزن مونوك كالثور تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فلور  ،29بلوك بي ،ت�شاينا ري�سور�سز الند بلدينغ رقم  ،9668دات�شونغ
كاميونيتي ،يويهاي �سرتيت ،نان�شان� ،شينزن ،ال�صني518000
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147297 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
قبعات �أغطية للر�أ�س ,قبعات (�أغطية للر�أ�س) ،مالب�س� ،أحذية لكرة القدم ،لبا�س القدم،
م�شدات للن�ساء ،قفازات (مالب�س) ،قبعات ،مالب�س حمبوكة ،مالب�س للمواليد ،لفاعات،
قم�صان ،نعال داخلية (�ضبانات) ،جوارب طويلة ،مالب�س داخلية ،طماقات (�أغطية لل�ساق)،
لبا�س القدم ،جوارب طويلة ،نعال داخلية �ضبانات ،مالب�س ،م�شدات للن�ساء ،طماقات
�أغطية لل�ساق ،مالب�س للمواليد ،قم�صان للريا�ضة ،مالب�س ن�سائية داخلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزن مونوك كالثور تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فلور  ،29بلوك بي ،ت�شاينا ري�سور�سز الند بلدينغ  ،9668دات�شونغ
كاميونيتي ،يويهاي �سرتيت ،نان�شان� ،شينزن ،ال�صني518000
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147298 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
عر�ض ال�سلع للدعاية والإعالن ،عر�ض ال�سلع ،خدمات وكاالت التوظيف ،تنظيم املعار�ض
لغايات جتارية �أو دعائية ،تنظيم عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية ،خدمات وكاالت
اال�سترياد والت�صدير ،ت�سويق ،درا�سات ال�سوق ،الإعالن والدعاية املبا�شرة عل �شبكات
احلا�سوب) ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير،
خدمات وكاالت التوظيف ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،عرو�ض الأزياء
للأغرا�ض الرتويجية تنظيم ل�صق الإعالنات ،درا�سات ال�سوق ،الإعالن والدعاية املبا�شرة
على �شبكات احلا�سوب ،ت�سويق ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،توظيف الأفراد ،عر�ض
�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات،
ت�صميم مواد دعائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزن مونوك كالثور تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فلور  ،29بلوك بي ،ت�شاينا ري�سور�سز الند بلدينغ رقم  ،9668دات�شونغ
كاميونيتي ،يويهاي �سرتيت ،نان�شان� ،شينزن ،ال�صني518000
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148180 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات املقاهي (خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت ,التزويد بالطعام
وال�شراب ,املقاهي ,مطاعم اخلدمة الذاتية ,مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة) ،خدمات
مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم  3فل�س �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،19913 :دبي ،ميناء ال�صيد جمريا  ،1الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149106 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
دعاية و�إعالن (خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة وتنظيم وتوجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط
املكتبي ،ت�شغيل �أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من �أجهزة بطاريات كهربائية
مت�صلة ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن
بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة للآخرين لأغرا�ض الأعمال وخدمات ا�ست�شارات
الأعمال املتعلقة بها ،الوكاالت فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،متاجر التجزئة ونقاط
البيع واملتاجر املنبثقة فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،خدمات ا�ست�شارات الأعمال
وحتديدا تقدمي امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات الأعمال ،اال�ست�شارات فـي جمال كفاءة
ا�ستخدام الطاقة املتعلقة بالطاقة ال�شم�سية والطاقة املتجددة ،تقدمي خدمات الن�صح
املتعلقة بال�شراء واخلدمات اال�ست�شارية للم�ستهلكني ل�شراء املركبات الربية ،توفـري خدمة
معلومات الدليل املبا�شرة (ان-الين) التي حتتوي على معلومات ب�ش�أن املركبات وحمطات
ال�شحن).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149528 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
دعاية و�إعالن (خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط
املكتبي ،ت�شغيل �أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من �أجهزة بطاريات كهربائية
مت�صلة ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن
بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة للآخرين لأغرا�ض الأعمال وخدمات ا�ست�شارات
الأعمال املتعلقة بها ،الوكاالت فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،متاجر التجزئة ونقاط
البيع واملتاجر املنبثقة فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،خدمات ا�ست�شارات الأعمال
وحتديدا تقدمي امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات الأعمال ،اال�ست�شارات فـي جمال فعالية
ا�ستخدام الطاقة املتعلقة بالطاقة ال�شم�سية والطاقة املتجددة ،تقدمي خدمات الن�صح
املتعلقة بال�شراء واخلدمات اال�ست�شارية للم�ستهلكني ل�شراء املركبات الربية ،توفـري خدمة
معلومات الدليل املبا�شرة (ان-الين) التي حتتوي على معلومات ب�ش�أن املركبات وحمطات
ال�شحن ،خدمات �إدارة الوقود فـي جمال الأ�ساطيل ،خدمات �إدارة الأ�سطول فـي طبيعة
تتبع �أ�سطول املركبات للأغرا�ض التجارية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149542 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
الإن�شاء (خدمات الإن�شاء ،خدمات الإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو التجميع ،ا�ستخراج
املعادن وحفر �أبار النفط والغاز ،تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث �أجهزة البطاريات
الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة
لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،توفـري خدمات ال�صيانة والت�صليح
للمركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بت�صليح املركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة
ب�صيانة املركبات� ،شحن بطاريات املركبات ،خدمات التف�صيل ح�سب الطلب للمركبات
وحتديدا بناء مركبات مف�صلة ح�سب الطلب ،خدمات حمطة �شحن املركبات ،ت�صليح
و�صيانة املركبات ،تف�صيل املركبات ،حمطات خدمة املركبات ،طالء املركبات ،خدمات
حمطة ال�شحن لل�سيارات الكهربائية ،خدمات �إدارة الأ�سطول فـي طبيعة �صيانة �أ�سطول
املركبات ،خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حاالت الطوارئ وحتديدا اال�ستجابة لنداءات
امل�ساعدة على الطريق ،وتغيري الإطارات املفرغة ،و�شحن البطاريات فـي حاالت الطوارئ،
ت�شييد املباين ،الإ�صالح ،خدمات الرتكيب ،ت�صميم وتطوير وت�صنيع ال�سيارات الكهربائية
املتخ�ص�صة� ،صيانة وخدمة و�إ�صالح ال�سيارات الكهربائية املتخ�ص�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149563 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
النقل (النقل ،تغليف وتخزين ال�سلع ،تنظيم ال�سفر ،خدمات الت�أجري بغر�ض ال�شراء
للمركبات ذات املحرك ،خدمات م�شاركة ال�سيارات ،خدمات م�شاركة ركوب ال�سيارات ،نقل
وتخزين املركبات ،ت�أجري مركبات ،خدمات قيادة املركبات� ،سحب املركبات ،خدمات ت�أجري
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ال�سيارات ،حجز ت�أجري ال�سيارات ،خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حاالت الطوارئ
وحتديدا خدمات القطر والرافعة وتو�صيل املفاتيح ،تخطيط طريق ال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150010 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات (تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث �أجهزة البطاريات الكهربائية
املت�صلة ال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة لتثبيت
متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،توفـري خدمات ال�صيانة والت�صليح
للمركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بت�صليح املركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة
ب�صيانة املركبات� ،شحن بطاريات املركبات ،خدمات التف�صيل ح�سب الطلب للمركبات
وحتديدا بناء مركبات مف�صلة ح�سب الطلب ،خدمات حمطة �شحن املركبات ،ت�صليح
و�صيانة املركبات ،تف�صيل املركبات ،حمطات خدمة املركبات ،طالء املركبات ،خدمات
حمطة ال�شحن لل�سيارات الكهربائية ،خدمات �إدارة الأ�سطول فـي طبيعة �صيانة �أ�سطول
املركبات ،خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حاالت الطوارئ وحتديدا اال�ستجابة لنداءات
امل�ساعدة على الطريق ،وتغيري الإطارات املفرغة ،و�شحن البطاريات فـي حاالت الطوارئ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150011 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
اخلدمات التمويلية (خدمات �شركات الت�أمني ،خدمات التمويل ،اخلدمات العقارية
وحتديدا الت�أجري بغر�ض ال�شراء و�إدارة امللكية ال�صناعية للغري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150013 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
النقل (خدمات الت�أجري بغر�ض ال�شراء للمركبات ذات املحرك ،خدمات م�شاركة ال�سيارات،
خدمات م�شاركة ركوب ال�سيارات ،نقل وتخزين املركبات ،ت�أجري مركبات ،خدمات قيادة
املركبات� ،سحب املركبات ،خدمات ت�أجري ال�سيارات ،حجز ت�أجري ال�سيارات ،خدمات امل�ساعدة
على الطريق فـي حاالت الطوارئ وحتديدا خدمات القطر والرافعة وتو�صيل املفاتيح،
تخطيط طريق ال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم , :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150661 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات املقاهي (خدمات املقهى ،خدمات الكافترييا تزيني الكعكة ،زخرفة الطعام تقدمي
الطعام وال�شراب ،املعلومات وامل�شورة فـيما يتعلق ب�إعداد وجبات الطعام ،خدمات املطاعم،
خدمات الوجبات اخلفـيفة ،غرف ال�شاي خدمات البار واملطعم ،خدمات الكافترييا،
اخلدمات اال�ست�شارية للتموين الغذائي ،خدمات ا�ست�شارية فـيما يتعلق بفنون الطهي،
اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة ب�إعداد الطعام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ووكفكوك بروجيكت�س �إ�س �إل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بوا�سطة �إدوارد ماري�ستانى � ،34 ،54سانت بريى دى ريب�س 08810
بر�شلونة� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152294 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
ت�أجري �أجهزة حا�سوب (برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ،برجميات احلا�سوب
غري القابلة للتنزيل للتداول الإلكرتوين بالعملة الرقمية واالفرتا�ضية وتخزينها
و�إر�سالها وا�ستالمها وقبولها ونقلها ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لقبول
و�إر�سال العمالت الرقمية واالفرتا�ضية والورقية �إلكرتونيا ،برجميات احلا�سوب غري
القابلة للتنزيل لإدارة معامالت الدفع بالعمالت الرقمية واالفرتا�ضية والعمالت
الورقية ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإدارة معامالت الدفع و�صرف العمالت
االفرتا�ضية ،برجميات احلا�سوب ال�سحابية لتقدمي خدمات تبادل العمالت امل�شفرة
�إلكرتونيا ،برجميات احلا�سوب �سحابية ال�ستخدامها كمحفظة للعمالت االفرتا�ضية
والعمالت امل�شفرة ،برجميات احلا�سوب �سحابية ال�ستخدامها كمحفظة نقالة و�إلكرتونية،
برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ملعاجلة املدفوعات ،برجميات احلا�سوب غري
القابلة للتنزيل للتداول املايل ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للبور�صات املالية)،
برجمة احلا�سوب (برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإ�صدار تذاكر الرموز غري
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القابلة لال�ستبدال ( ،)NFTبرجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإن�شاء الرموز غري
القابلة لال�ستبدال ( ،)NFTsبرجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ملعاجلة الدفع
بدون مل�س ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ملعاجلة مدفوعات واملعامالت بدون
مل�س عرب الهاتف مع جتار التجزئة والتجار واملوردين وت�سهيلها والتحقق منها و�إثباتها
با�ستخدام جهاز حممول ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ملعاجلة املدفوعات
واملعامالت املالية التي تتم عرب بطاقات االئتمان وبطاقات الر�صيد وبطاقات اخل�صم
والبطاقات م�سبقة الدفع واملحافظ املحمولة واملحافظ الإلكرتونية ،برجميات احلا�سوب
غري القابلة للتنزيل اللتقاط و�إدارة وتخزين معلومات بطاقات االئتمان وبطاقات
اخل�صم ،توفـري موقع ويب للم�ستخدمني لتنزيل ملفات املو�سيقى وال�صوت والفـيديو
والو�سائط املتعددة ،توفـري برجميات حا�سوبية للم�ستخدمني لتنزيل ملفات املو�سيقى
وال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة ،التخزين الإلكرتوين ال�صوت والفـيديو الرقمية
والو�سائط املتعددة) ،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 �إلى الكرتونية� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين،
تفعيل مواقع الإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف
التحويل املادي ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،خدمات
ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت ،الربجميات كخدمات  ،SaaSاال�ست�شارة فـي
تكنولوجيا املعلومات ،تخزين �إلكرتوين للبيانات ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا
احلا�سوب ،اال�ست�شارات فـي جمال الأمن املعلوماتي ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن
البيانات ،مراقبة �إلكرتونية ملعلومات الهوية ال�شخ�صية للك�شف عن �سرقة الهوية عن
طريق الإنرتنت ،مراقبة �إلكرتونية لن�شاط ا�ستخدام بطاقة االئتمان للك�شف عن الغ�ش
عن طريق الإنرتنت ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات .PaaS
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990:سانت جونز ،انتيغوا وبربودا ,نتيجوا
وباربودا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152295 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
ت�أجري معدات الت�صوير ال�سينمائي ،خدمات امل�ضيف ،خدمات الت�سلية (خدمات ترفـيهية،
خدمات الألعاب املبا�شرة (ان-الين) ،خدمات �ألعاب الفـيديو املبا�شرة (ان-الين) ،خدمات
�ألعاب الكمبيوتر املبا�شرة (ان-الين) ،توفـري املو�سيقى وال�صوت والفـيديو والو�سائط
املتعددة املبا�شرة (ان-الين) ،توفـري املعلومات عرب موقع �إلكرتوين فـي جمال املو�سيقى
والرتفـيه ،حجز وت�أكيد حجز تذاكر الفعاليات الرتفـيهية واملو�سيقية والريا�ضية
والتعليمية والثقافـية ،خدمات وكالة بيع التذاكر للفعاليات الرتفـيهية واملو�سيقية
والريا�ضية والتعليمية والثقافـية) ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه،
ت�أجري م�شاهد العر�ض ،و�سائل اال�ستجمام توفـري ،ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية
والإعالن ،ت�أجري م�سجالت ال�صوت ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية� ،إنتاج الأفالم  ,بخالف
الأفالم الإعالنية ،تقدمي عرو�ض املنوعات ،الإنتاج امل�سرحي� ،إنتاج العرو�ض امل�سرحية،
تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،معلومات
عن الرتفـيه ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،عر�ض متثيليات حية ،عرو�ض
�سينمائية ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،معلومات عن اال�ستجمام ،ت�أجري مرافق
اال�ستادات ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،تنظيم
العرو�ض خدمات متعهدي احلفالت ،ت�أجري معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري
كامريات الفـيديو� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة
حا�سوب ،خدمات الت�أليف املو�سيقي ،نوادي ليلية ،توفـري املطبوعات االلكرتونية الفورية
غري القابلة للتنزيل ،ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو ،الت�صوير بامليكروفـيلم ،خدمات وكاالت
التذاكر ترفـيه ،كتابة الن�صو�ص ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية� ،إنتاج املو�سيقى ،ت�أجري
معدات اللعب ،توفـري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري الفـيديوهات
غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات
بث الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل
خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،ت�أجري عمل فني ،تنظيم �أحداث كوزبالي الرتفـيه،
اخلدمات الثقافـية �أو التعليمية �أو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ض الفنية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990:سانت
جونز ،انتيغوا وبربودا ,نتيجوا وباربودا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152296 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
ال�سم�سرة (خدمات �صرف العمالت امل�شفرة ،خدمات تداول العمالت امل�شفرة ،البور�صة
املالية ،خدمات بور�صة العقود الآجلة ،توفـري بور�صة مالية لتداول العمالت االفرتا�ضية،
تداول العمالت فـي الوقت احلقيقي مبا�شرة (ان-الين) ،توفـري من�صة تداول �إلكرتونية،
توفـري من�صة تداول �إلكرتونية ل�شراء وبيع العمالت الرقمية مقابل عملة ورقية �أو عملة
رقمية �أخرى ،توفـري املعلومات املالية ،توفـري املعلومات املالية حول �أ�سعار ال�صرف� ،إدارة
مالية ،الإدارة املالية للأ�صول الرقمية وحمافظ الأ�صول الرقمية ،اخلدمات املالية،
خدمات املعامالت املالية ،خدمات التداول املايل ،خدمات غرفة املقا�صة املالية ،خدمات
معاجلة الدفع ،خدمات الدفع الإلكرتوين ،خدمات معاجلة الدفع ببطاقات االئتمان،
خدمات معاجلة الدفع ببطاقات االئتمان ،خدمات معاجلة الدفع ببطاقات اخل�صم،
خدمات معاجلة الدفع بالبطاقات املدفوعة م�سبقا ،خدمات الو�ساطة ،خدمات البحث
املايل ،خدمات الو�صاية املالية)� ،صريفة ،ال�صرافة ،املقا�صة املالية ،القرو�ض املالية متويل،
اخلدمات التمويلية ،الإدارة املالية ،التحليل املايل ،ا�ست�شارات مالية ،معاجلة عمليات الدفع
ببطاقات االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم ،حتويل الأموال الكرتونيا،
املعلومات املالية� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،أ�سعار البور�صة� ،إ�صدار بطاقات االئتمان،
الكفاالت املالية� ،صريفة �شبكية� ،إقرا�ض �ضد الأوراق املالية ،خدمات �سم�سرة الأوراق املالية،
خدمات ا�ست�شارية ب�ش�أن الديون ،توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة
مالية ملدفوعات ال�سداد للغري ،ا�ستثمار �أموال.stocks and bonds brokerage ،
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990:سانت جونز،
انتيغوا وبربودا ,نتيجوا وباربودا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152297 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب،
تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات
احلا�سوب ،البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب للآخرين ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار،
عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء،
خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال
للأ�شخا�ص الريا�ضيني ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،توفـري معلومات االت�صال
للتجارة والأعمال ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،توفـري
معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ،اال�ست�شارة
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال الدعاية ،الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل
رعاية الأحداث الريا�ضية ،خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية ،التدقيق املايل ،خدمات التجزئة
على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية ،خدمات التجزئة على الإنرتنت للمو�سيقى
والأفالم امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل ،الإعالن فـي الهواء الطلق ،الت�سويق فـي
�إطار ن�شر الربجميات ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال (توفـري �سوق مبا�شر (ان-الين) ،توفـري
�سوق مبا�شر (ان-الين) للرموز غري القابلة لال�ستبدال ( ،)NFTsتوفـري �سوق مبا�شر
(ان-الين) للم�شرتين والبائعني لل�سلع الرقمية املوثقة بوا�سطة الرموز غري القابلة
لال�ستبدال ( ،)NFTsخدمات متاجر البيع بالتجزئة ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة
مبا�شر (ان-الين) ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة مبا�شر (ان-الين) للرموز غري القابلة
لال�ستبدال (� ،)NFTsإدارة �إ�صدار تذاكر الفعاليات للآخرين ،خدمات تطوير الأعمال،
خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات تنظيم الأعمال ،خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات �إقامة
�شبكات الأعمال ،خدمات الدعاية والت�سويق) ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،ن�شر مواد الدعاية
والإعالن ،تدقيق احل�سابات� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال،
عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،درا�سات ال�سوق،
تقييم الأعمال ،تق�صي احلقائق فـي الأعمال ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ا�ست�شارات
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تنظيم الأعمال ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن ،الإعالن بالراديو� ،أبحاث
الأعمال ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات
�إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات� ،أبحاث الت�سويق� ،إدارة امللفات املربجمة،
ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،التنب�ؤات االقت�صادية ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية،
املعلومات والأخبار عن الأعمال ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،ترويج املبيعات للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990:سانت جونز،
انتيغوا وبربودا ,نتيجوا وباربودا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152298 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
لبا�س القدم (مالب�س ،ثياب ،م�ستلزمات� ،أغطية الر�أ�س ،لبا�س القدم) ،جوارب طويلة،
برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة� ،أردية �سروالية ،قبعات �أغطية للر�أ�س ،جوارب
وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية� ،أطراف لبا�س القدم ،ياقات مالب�س،
ياقات للتدفئة ،قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية ،بران�س مالب�س� ،أحزمة مالب�س� ،شاالت،
مباذل� ،سرتات ،جوارب ق�صرية ،فرعات الأحذية ،قم�صان� ،صدر القمي�ص ،قم�صان ق�صرية -
الأكمام ،مالب�س ،قبعات ،فرو مالب�س� ،أثواب �ضيقة ،قم�صان م�سرولة مالب�س ،م�شدات
للن�ساء ،بذالت ،مالب�س جاهزة� ،أغطية للأذنني مالب�س ،ربطات عنق ،فرعات لبا�س القدم،
بنطلونات ،مالب�س خارجية ،قفافـيز مالب�س ،بطانات جاهزة �أجزاء من مالب�س� ،أو�شحة،
تريكو �ألب�سة ،معاطف ،طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب من ال�صوف مالب�س ،تنانري� ،أغطية
لتدفئة اليدين مالب�س� ،أخفاف ،ف�ساتني� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل ،معاطف خارجية� ،سيور
للأحذية ،جاكيتات مالب�س� ،أحذية ،كعوب للأحذية �أو اجلوارب ،بنطال �ضيق ال�سراويل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990:سانت جونز،
انتيغوا وبربودا ,نتيجوا وباربودا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152299 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�أجهزة ذاكرات حا�سوب (برجميات احلا�سوب وتطبيقات الهاتف املحمول ،برجميات
احلا�سوب للتداول الإلكرتوين بالعملة الرقمية واالفرتا�ضية وتخزينها و�إر�سالها
وا�ستالمها وقبولها ونقلها ،برجميات احلا�سوب لقبول و�إر�سال العمالت الرقمية
واالفرتا�ضية والورقية �إلكرتونيا ،برجميات احلا�سوب لإدارة معامالت الدفع بالعمالت
الرقمية واالفرتا�ضية والعمالت الورقية ،برجميات احلا�سوب لإدارة معامالت الدفع
و�صرف العمالت االفرتا�ضية ،برجميات احلا�سوب لتقدمي خدمات تبادل العمالت
الرقمية الإلكرتونية ،برجميات احلا�سوب ال�ستخدامها كمحفظة للعمالت االفرتا�ضية
والعمالت امل�شفرة ،برجميات احلا�سوب ال�ستخدامها كمحفظة نقالة و�إلكرتونية،
برجميات احلا�سوب ملعاجلة املدفوعات ،برجميات احلا�سوب ملعاجلة الدفع بدون مل�س،
برجميات احلا�سوب ملعاجلة مدفوعات واملعامالت بدون مل�س عرب الهاتف مع جتار التجزئة
والتجار واملوردين وت�سهيلها والتحقق منها و�إثباتها با�ستخدام جهاز حممول)� ،أجهزة
حا�سوب (برجميات احلا�سوب ملعاجلة املدفوعات واملعامالت املالية التي تتم عرب بطاقات
االئتمان وبطاقات الر�صيد وبطاقات اخل�صم والبطاقات م�سبقة الدفع واملحافظ املحمولة
واملحافظ الإلكرتونية ،برجميات احلا�سوب اللتقاط و�إدارة وتخزين معلومات بطاقات
االئتمان وبطاقات اخل�صم ،برجميات احلا�سوب للتداول املايل ،برجميات احلا�سوب
للبور�صات املالية ،برجميات احلا�سوب لإ�صدار تذاكر الرموز غري القابلة لال�ستبدال
( ،)NFTبرجميات احلا�سوب لإن�شاء الرموز غري القابلة لال�ستبدال ( ،)NFTsبرجميات
�ألعاب احلا�سوب ،برجميات �ألعاب الفـيديو ،بطاقات الر�صيد ،بطاقات االئتمان ،بطاقات
اخل�صم ،حمافظ العمالت امل�شفرة ،ملفات املو�سيقى وال�صوت والفـيديو والو�سائط
املتعددة ،ملفات املو�سيقى وال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة غري القابلة لال�ستبدال
( ،)NFTملفات املو�سيقى وال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة املوثقة بوا�سطة رموز غري
قابلة لال�ستبدال ( ،))NFTsبرامج حا�سوب م�سجلة ،مر�سالت لالت�صال عن بعد� ،أقرا�ص
مغناطي�سية ،لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب� ،شبه مو�صالت� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية -
ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة
ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ،و�سائط
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تخزين بيانات مغناطي�سية ،م�شفرات مغناطي�سية ،وحدات �أ�شرطة مغناطي�سية لأجهزة
احلا�سوب� ،شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،و�سائط تخزين
بيانات ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية ،وحدات معاجلة مركزية معاجلات ،قارئات معدات معاجلة
بيانات� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص املدجمة ،م�شغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب ،من�شورات
الكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب حا�سوب،
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،حوا�سيب لوحية ،عتاد احلا�سوب ،الفتات
رقمية ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل ،برامج �شا�شة التوقف
للحا�سوب ،م�سجلة �أو قابلة للتحميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990:سانت جونز،
انتيغوا وبربودا ,نتيجوا وباربودا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152394 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
حليب ،حلوم خال�صات حلوم ،منتجات احلليب ،بي�ض،خ�شاف ،مربيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  ،97ملك عبد الواحد �أحمد را�شد
بن �شبيب ،بر دبي ،ال�سوق الكبري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152395 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
مفا�صل جتبريية� ،أ�سنان ا�صطناعية� ،أجهزة ومعدات جراحية (الأدوات اجلراحية
والطبية وطب الأ�سنان والطب البيطري و�أجهزة و�أدوات والأطراف اال�صطناعية والعيون
والأ�سنان ومواد العظام ومواد اخلياطة)� ،أجهزة طب الأ�سنان� ،أجهزة و�أدوات طبية� ،أطراف
ا�صطناعية ،مواد للخياطة اجلراحية� ،أجهزة ومعدات بيطرية ،عيون ا�صطناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  ،97ملك عبد الواحد �أحمد را�شد بن �شبيب ،بر دبي،
ال�سوق الكبري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152396 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب (خدمات توفـري الطعام وال�شراب والإقامة امل�ؤقتة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم ,:ايه دبليو ا�س للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  ،97ملك عبد الواحد �أحمد را�شد بن �شبيب ،بر دبي،
ال�سوق الكبري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152397 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
كاكاو ،قهوة م�ستح�ضرات احلبوب� ،شاي ،توابل ،حلويات ،بهارات ،دقيق للطعام ،خل ،خمرية،
خبز ،ع�سل نحل ،خردل ،معجنات� ،أرز� ،ساغو ،تابيوكا ،بن ا�صطناعي ،م�سحوق خبازة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم ,911201 :ايه دبليو ا�س للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  ،97ملك عبد الواحد �أحمد را�شد
بن �شبيب ،بر دبي ،ال�سوق الكبري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152398 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
دعاية و�إعالن (دعاية� ،إدارة �أعمال ،وظائف املكاتب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  ،97ملك عبد الواحد �أحمد را�شد بن �شبيب ،بر دبي،
ال�سوق الكبري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152399 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية �أغذية
ومواد غذائية خم�ص�صة لال�ستخدام الطبي �أو البيطري �أغذية للأطفال الل�صقات ومواد
ال�ضمادات مادة لوقف الأ�سنان �شمع الأ�سنان املطهرات اال�ستعدادات لتدمري احل�شرات
مبيدات الفطريات ومبيدات االع�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  ،97ملك عبد الواحد �أحمد را�شد بن �شبيب ،بر دبي،
ال�سوق الكبري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152988 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
دارات مطبوعة ،م�ستقبالت �سمعية وب�صرية� ،أجهزة معاجلة البيانات ،ميكروفونات،
بطاريات ،كهربائية� ،أجهزة حا�سوب� ،أجهزة عر�ض ،لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب (ف�أر
لأجهزة الكمبيوتر� ،شا�شات عر�ض لأجهزة الكمبيوتر ،هيكل لأجهزة الكمبيوتر ،مزودات
طاقة لأجهزة الكمبيوتر ،و�صالت كهربائية ،اللوحة الأم لأجهزة الكمبيوتر ،بطاقات
الر�سوم املرئية� ،سماعات لأجهزة الكمبيوتر� ،سماعات �صوت ،حموالت كهربائية ،هواتف
املحمول ،حقائب حلمل �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية واملفكرات ،مواد امل�صادر الرئي�سية
للتيار الكهربائي� ،أقرا�ص �صلبة ،ذاكرة و�صول ع�شوائي ديناميكية ،خودام  /كمبيوترات
مركزية ،مربدات وحدة التحكم املركزي ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر م�سجلة لأغرا�ض
ممار�سة الألعاب الرتفـيهية ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر) ،دارات متكاملة� ،أبواق للمكربات
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ال�صوتية� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة� ،أجهزة بينية لأجهزة
احلا�سوب ،مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري ،لبادات الف�أرة� ،سماعات الر�أ�س ،حوا�سيب
حممولة ،نظارات ثالثية الأبعاد ،نظارات ذكية� ،سماعات الواقع االفرتا�ضي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جيجا-بايت تيكنولوجي كو.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايوانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم  ،6باو ت�شياجن رد ،ه�سني -
تني دي�ست ،نيو تايبيه �سيتي  ،231تايوان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152989 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�صابون ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل ،منظفات �أ�سنان ،زيوت عطرية،
م�ستح�ضرات ق�صر الأقم�شة لغ�سيل املالب�س( ,م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى
امل�ستخدمة فـي الغ�سيل ،م�ستح�ضرات التنظيف والتلميع واجللي والك�شط ،ال�صابون،
العطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر ،معاجني)،
�صناعة عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ري�سري (�ش  .ذ .م .م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،32739 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153210 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�صناعة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستخدام الب�شري� ،صناعة املواد الدوائية امل�ستخدمة
فـي �صنع الأدوية ،وكالء البيع فـي الأدوية ،البيع باجلملة لل�سلع ال�صيدالنية ،البحث
والتطوير فـي العلوم الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الدوائية
وامل�ستلزمات الطبية �سبيماكو الدوائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،20001:الريا�ض  ,11455اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ٢٣٩ :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153212 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�صناعة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستخدام الب�شري� ،صناعة املواد الدوائية امل�ستخدمة
فـي �صنع الأدوية ،وكالء البيع فـي الأدوية ،البيع باجلملة لل�سلع ال�صيدالنية ،البحث
والتطوير فـي العلوم الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الدوائية
وامل�ستلزمات الطبية �سبيماكو الدوائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،20001:الريا�ض  ,11455اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ٢٣٩ :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153213 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�صناعة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستخدام الب�شري� ،صناعة املواد الدوائية امل�ستخدمة
فـي �صنع الأدوية ،وكالء البيع فـي الأدوية ،البيع باجلملة لل�سلع ال�صيدالنية ،البحث
والتطوير فـي العلوم الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الدوائية
وامل�ستلزمات الطبية �سبيماكو الدوائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،20001:الريا�ض  ,11455اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ٢٣٩ :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153214 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�صناعة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستخدام الب�شري� ،صناعة املواد الدوائية امل�ستخدمة
فـي �صنع الأدوية ،وكالء البيع فـي الأدوية ،البيع باجلملة لل�سلع ال�صيدالنية ،البحث
والتطوير فـي العلوم الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية �سبيماكو
الدوائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،20001:الريا�ض  ,11455اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ٢٣٩ :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153215 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
الأبحاث الكيميائية (اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحثية املتعلقة ب�إجراءات
وعمليات ال�صحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،تطوير �إجراءات وعمليات ال�صحة
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،خدمات التحليل والبحث ال�صناعي ،خدمات هند�سية،
خدمات البحث والتنقيب واال�ستك�شاف ل�صناعات النفط والغاز والتعدين ،اختبار �آبار
النفط ،التكليف والدرا�سات وتقييم روا�سب النفط والغاز والتعدين ،امل�ساعدة العلمية
والتكنولوجية والتقنية (الهند�سية) فـي جمال الطاقات ،ت�صميم وتطوير �شبكات توزيع
الطاقة ) ،فح�ص �آبار البرتول (اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ش�آت فـي جمال
الطاقة والتكرير ،اال�ست�شارات الفنية ودرا�سات امل�شاريع التقنية املتعلقة ب�إنتاج وتوزيع
الطاقات ،الدرا�سة والبحث والتطوير فـي جمال الطاقة والبرتول والغاز واملنتجات
الكيماوية ،البحث فـي جمال حماية البيئة ومعاجلة النفايات والتنمية امل�ستدامة،
خدمات التحليل والت�شخي�ص واالختبار فـي جمال الطاقات ،خدمات املختربات والتحليل
والت�شخي�ص واالختبار للبرتول والغاز واملنتجات الكيماوية ،خدمات التدقيق واخلربة
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة ،مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة ،خدمات امل�ساعدة
الفنية مع الت�صديق واملوافقة ،الفح�ص الفني والتقييم (اخلدمات الهند�سية) للمن�ش�آت
العاملة مب�ساعدة كافة �أنواع الطاقة ،الفح�ص الفني للمركبات ،قراءة العداد عن بعد
ال�ستهالك الطاقة ،ت�صميم وحتليل �أنظمة احلا�سوب ،توريد مزود خدمة التطبيق)،
التنقيب عن البرتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153216 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات التكرير (معاجلة املواد ،معاجلة املواد ،خدمات امل�صفاة ،خدمات تكرير
البرتوكيماويات ،معاجلة منتجات امل�صافـي ،معاجلة النفط والغاز� ،إنتاج كافة �أ�شكال
الطاقات ،حتويل ومعاجلة جميع املواد لإنتاج الطاقات ،خدمات معاجلة العنا�صر الطبيعية
(ال�شم�س واملياه والرياح) وحتويلها �إلى طاقة ،معاجلة النفايات واملواد الع�ضوية و�إعادة
تدويرها والتخل�ص منها ،التكرير ،خدمات تنقية و�إزالة التلوث من الهواء واملاء والرتبة،
خدمات �إزالة التلوث وال�صرف ال�صحي للمن�ش�آت واملواقع ال�صناعية واملعدات والأجهزة
فـي جمال �إنتاج الطاقة ،املعلومات التقنية وامل�شورة للآخرين فـي ما يتعلق ب�إنتاج الطاقة،
ت�أجري �أجهزة ومن�ش�آت لتوليد الطاقة بكافة �أ�شكالها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها ،ت�أجري
�أجهزة ومن�ش�آت املعاجلة الكيميائية وتوفـري املعلومات املتعلقة بها ،خلط مواد الت�شحيم
لأطراف ثالثة) ،الفلكنة معاجلة املواد� ،إعادة التدوير للأف�ضل �إعادة تدوير النفايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153217 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�أجري احلفارات ،حفر الآبار (ت�شغيل حقول النفط والغاز ،بناء
هياكل لإنتاج وتخزين ونقل النفط اخلام والغاز ،حفر الآبار ،ا�ستخراج النفط ،بناء خطوط
�أنابيب النفط� ،ضخ النفط ،خدمات ا�ستخراج املوارد الطبيعية ،خدمات �إعادة التزود
بالوقود والتزود بالوقود ،حمطات خدمة املركبات� ،صيانة وغ�سيل و�إ�صالح املركبات وقطع
غيارها ،خدمات تغيري زيت ال�سيارة ،امل�ساعدة فـي حالة تعطل ال�سيارة (�إ�صالح) ،الت�شحيم
والتزييت و�ضبط املحرك ،نفخ و�إ�صالح وتركيب الإطارات ،خدمات �إن�شاء و�صيانة الطرق،
التكليف وال�صيانة وا�ستك�شاف الأخطاء و�إ�صالحها و�إ�صالح الأجهزة وتركيب معدات �إنتاج
وتوزيع وتخزين الطاقات ،بناء و�صيانة م�صافـي ومن�ش�آت �إنتاج وتوزيع وتخزين البرتول
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والغاز واملنتجات الكيماوية ،ت�أجري احلفارات ومعدات احلفر� ،إن�شاء وتركيب و�صيانة
خطوط الأنابيب وخطوط �أنابيب النفط والغاز� ،إعادة �شحن البطاريات� ،إعادة �شحن
ال�سيارات الكهربائية ،تركيب و�إ�صالح و�صيانة من�ش�آت الإمداد بالطاقة و�إعادة �شحن
البطاريات واملركبات ،تركيب معدات الهاتف ،تركيب وبرجمة و�صيانة �أنظمة الت�شغيل
الآيل للمنزل فـي جمال الطاقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153218 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
وقود (البرتول (اخلام �أو املكرر) ،الطاقة الكهربائية بجميع �أ�شكالها ،الوقود ،الوقود
احليوي ،املكربنات واملكربنات احليوية ،زيت الوقود ،الغاز الطبيعي والغازات البرتولية
بجميع �أ�شكالها ،زيوت ت�شحيم وزيوت و�شحوم �صناعية ،زيوت �أ�سا�سية ،امل�ضافات البرتولية
امل�ستخدمة فـي ال�صناعة ،امل�ضافات غري الكيميائية للمواد الكربونية ومواد الت�شحيم
والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية الأخرى ،امل�ضافات غري الكيميائية للمبيدات
احل�شرية ومبيدات الأع�شاب ومبيدات الفطريات ،املذيبات البرتولية)� ،شحم �صناعي،
برتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153219 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
لوا�صق لغايات �صناعية (املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والزراعة والب�ستنة
والغابات وتربية الأحياء املائية ،ال�سماد والأ�سمدة ،البال�ستيك غري املعالج بجميع �أ�شكاله،
مواد ال�صقة لال�ستخدام فـي ال�صناعة ،البرتوكيماويات وم�شتقاتها ،البوليمرات واملواد
امل�ضافة الكيميائية للبوليمرات ،الراتنجات اال�صطناعية واال�صطناعية غري املعاجلة،
طني احلفر وامل�ضافات الكيميائية لطني احلفر ،مذيبات كيميائية ،الليثيوم� ،صوديوم،
الهيدروكربونات ،هيدروجني ،الهيدروكربونات وم�شتقات الغاز الطبيعي ،امليثان ،منظفات
لال�ستخدام ال�صناعي ،م�ستح�ضرات �إزالة ال�شحوم ال�ستخدامها فـي عمليات الت�صنيع،
حم�ضرات التكثيف الكيميائي) ،هيدروجني� ،صوديوم� ،إ�ضافات كيميائية �إلى طني احلفر
(م�شتتات املنتجات البرتولية ،منتجات كيماوية المت�صا�ص �أو �إزالة جميع املنتجات
البرتولية ،ال�سوائل وعوامل الإطالق ،املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي تكرير البرتول،
منتجات كيماوية ملعاجلة وتنقية و�إزالة التلوث من الغازات ،اليوريا ،املنتجات امل�شتقة من
اليوريا والأمونيا منتجات كيماوية ،منتجات ملعاجلة املياه� ،إ�ضافات كيميائية لال�ستخدام
فـي ال�صناعة ،امل�ضافات الكيميائية للمكربنات ومواد الت�شحيم والوقود والبيتومني
واملنتجات البرتولية الأخرى ،امل�ضافات الكيميائية للمبيدات احل�شرية ومبيدات الأع�شاب
ومبيدات الفطريات ،منتجات مكافحة التجميد و�إزالة ال�صقيع ،املربدات ،ال�سوائل
الهيدروليكية و�سوائل ناقل احلركة� ،سوائل الفرامل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153220 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
الأبحاث الكيميائية (اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحثية املتعلقة ب�إجراءات
وعمليات ال�صحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،تطوير �إجراءات وعمليات ال�صحة
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،خدمات التحليل والبحث ال�صناعي ،خدمات هند�سية،
خدمات البحث والتنقيب واال�ستك�شاف ل�صناعات النفط والغاز والتعدين ،اختبار �آبار
النفط ،التكليف والدرا�سات وتقييم روا�سب النفط والغاز والتعدين ،امل�ساعدة العلمية
والتكنولوجية والتقنية (الهند�سية) فـي جمال الطاقات ،ت�صميم وتطوير �شبكات توزيع
الطاقة ) ،فح�ص �آبار البرتول (اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ش�آت فـي جمال
الطاقة والتكرير ،اال�ست�شارات الفنية ودرا�سات امل�شاريع التقنية املتعلقة ب�إنتاج وتوزيع
الطاقات ،الدرا�سة والبحث والتطوير فـي جمال الطاقة والبرتول والغاز واملنتجات
الكيماوية ،البحث فـي جمال حماية البيئة ومعاجلة النفايات والتنمية امل�ستدامة،
خدمات التحليل والت�شخي�ص واالختبار فـي جمال الطاقات ،خدمات املختربات والتحليل
والت�شخي�ص واالختبار للبرتول والغاز واملنتجات الكيماوية ،خدمات التدقيق واخلربة
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة ،مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة ،خدمات امل�ساعدة
الفنية مع الت�صديق واملوافقة ،الفح�ص الفني والتقييم (اخلدمات الهند�سية) للمن�ش�آت
العاملة مب�ساعدة كافة �أنواع الطاقة ،الفح�ص الفني للمركبات ،قراءة العداد عن بعد
ال�ستهالك الطاقة ،ت�صميم وحتليل �أنظمة احلا�سوب ،توريد مزود خدمة التطبيق)،
التنقيب عن البرتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153221 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات التكرير (معاجلة املواد ،معاجلة املواد ،خدمات امل�صفاة ،خدمات تكرير
البرتوكيماويات ،معاجلة منتجات امل�صافـي ،معاجلة النفط والغاز� ،إنتاج كافة �أ�شكال
الطاقات ،حتويل ومعاجلة جميع املواد لإنتاج الطاقات ،خدمات معاجلة العنا�صر الطبيعية
(ال�شم�س واملياه والرياح) وحتويلها �إلى طاقة ،معاجلة النفايات واملواد الع�ضوية و�إعادة
تدويرها والتخل�ص منها ،التكرير ،خدمات تنقية و�إزالة التلوث من الهواء واملاء والرتبة،
خدمات �إزالة التلوث وال�صرف ال�صحي للمن�ش�آت واملواقع ال�صناعية واملعدات والأجهزة
فـي جمال �إنتاج الطاقة ،املعلومات التقنية وامل�شورة للآخرين فـي ما يتعلق ب�إنتاج الطاقة،
ت�أجري �أجهزة ومن�ش�آت لتوليد الطاقة بكافة �أ�شكالها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها ،ت�أجري
�أجهزة ومن�ش�آت املعاجلة الكيميائية وتوفـري املعلومات املتعلقة بها ،خلط مواد الت�شحيم
لأطراف ثالثة) ،الفلكنة معاجلة املواد� ،إعادة التدوير للأف�ضل �إعادة تدوير النفايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153222 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�أجري احلفارات ،حفر الآبار (ت�شغيل حقول النفط والغاز ،بناء
هياكل لإنتاج وتخزين ونقل النفط اخلام والغاز ،حفر الآبار ،ا�ستخراج النفط ،بناء خطوط
�أنابيب النفط� ،ضخ النفط ،خدمات ا�ستخراج املوارد الطبيعية ،خدمات �إعادة التزود
بالوقود والتزود بالوقود ،حمطات خدمة املركبات� ،صيانة وغ�سيل و�إ�صالح املركبات وقطع
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غيارها ،خدمات تغيري زيت ال�سيارة ،امل�ساعدة فـي حالة تعطل ال�سيارة (�إ�صالح) ،الت�شحيم
والتزييت و�ضبط املحرك ،نفخ و�إ�صالح وتركيب الإطارات ،خدمات �إن�شاء و�صيانة الطرق،
التكليف وال�صيانة وا�ستك�شاف الأخطاء و�إ�صالحها و�إ�صالح الأجهزة وتركيب معدات �إنتاج
وتوزيع وتخزين الطاقات ،بناء و�صيانة م�صافـي ومن�ش�آت �إنتاج وتوزيع وتخزين البرتول
والغاز واملنتجات الكيماوية ،ت�أجري احلفارات ومعدات احلفر� ،إن�شاء وتركيب و�صيانة
خطوط الأنابيب وخطوط �أنابيب النفط والغاز� ،إعادة �شحن البطاريات� ،إعادة �شحن
ال�سيارات الكهربائية ،تركيب و�إ�صالح و�صيانة من�ش�آت الإمداد بالطاقة و�إعادة �شحن
البطاريات واملركبات ،تركيب معدات الهاتف ،تركيب وبرجمة و�صيانة �أنظمة الت�شغيل
الآيل للمنزل فـي جمال الطاقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153223 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
وقود (البرتول (اخلام �أو املكرر) ،الطاقة الكهربائية بجميع �أ�شكالها ،الوقود ،الوقود
احليوي ،املكربنات واملكربنات احليوية ،زيت الوقود ،الغاز الطبيعي والغازات البرتولية
بجميع �أ�شكالها ،زيوت ت�شحيم وزيوت و�شحوم �صناعية ،زيوت �أ�سا�سية ،امل�ضافات البرتولية
امل�ستخدمة فـي ال�صناعة ،امل�ضافات غري الكيميائية للمواد الكربونية ومواد الت�شحيم
والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية الأخرى ،امل�ضافات غري الكيميائية للمبيدات
احل�شرية ومبيدات الأع�شاب ومبيدات الفطريات ،املذيبات البرتولية)� ،شحم �صناعي،
برتول.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153224 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
لوا�صق لغايات �صناعية (املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والزراعة والب�ستنة
والغابات وتربية الأحياء املائية ،ال�سماد والأ�سمدة ،البال�ستيك غري املعالج بجميع �أ�شكاله،
مواد ال�صقة لال�ستخدام فـي ال�صناعة ،البرتوكيماويات وم�شتقاتها ،البوليمرات واملواد
امل�ضافة الكيميائية للبوليمرات ،الراتنجات اال�صطناعية واال�صطناعية غري املعاجلة،
طني احلفر وامل�ضافات الكيميائية لطني احلفر ،مذيبات كيميائية ،الليثيوم� ،صوديوم،
الهيدروكربونات ،هيدروجني ،الهيدروكربونات وم�شتقات الغاز الطبيعي ،امليثان ،منظفات
لال�ستخدام ال�صناعي ،م�ستح�ضرات �إزالة ال�شحوم ال�ستخدامها فـي عمليات الت�صنيع،
حم�ضرات التكثيف الكيميائي)� ،إ�ضافات كيميائية �إلى طني احلفر (م�شتتات املنتجات
البرتولية ،منتجات كيماوية المت�صا�ص �أو �إزالة جميع املنتجات البرتولية ،ال�سوائل
وعوامل الإطالق ،املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي تكرير البرتول ،منتجات كيماوية
ملعاجلة وتنقية و�إزالة التلوث من الغازات ،اليوريا ،املنتجات امل�شتقة من اليوريا والأمونيا
منتجات كيماوية ،منتجات ملعاجلة املياه� ،إ�ضافات كيميائية لال�ستخدام فـي ال�صناعة،
امل�ضافات الكيميائية للمكربنات ومواد الت�شحيم والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية
الأخرى ،امل�ضافات الكيميائية للمبيدات احل�شرية ومبيدات الأع�شاب ومبيدات الفطريات،
منتجات مكافحة التجميد و�إزالة ال�صقيع ،املربدات ،ال�سوائل الهيدروليكية و�سوائل ناقل
احلركة� ،سوائل الفرامل) ،هيدروجني� ،صوديوم.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153225 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
الأبحاث الكيميائية (اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحثية املتعلقة ب�إجراءات
وعمليات ال�صحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،تطوير �إجراءات وعمليات ال�صحة
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،خدمات التحليل والبحث ال�صناعي ،خدمات هند�سية،
خدمات البحث والتنقيب واال�ستك�شاف ل�صناعات النفط والغاز والتعدين ،اختبار �آبار
النفط ،التكليف والدرا�سات وتقييم روا�سب النفط والغاز والتعدين ،امل�ساعدة العلمية
والتكنولوجية والتقنية (الهند�سية) فـي جمال الطاقات ،ت�صميم وتطوير �شبكات توزيع
الطاقة ) ،فح�ص �آبار البرتول (اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ش�آت فـي جمال
الطاقة والتكرير ،اال�ست�شارات الفنية ودرا�سات امل�شاريع التقنية املتعلقة ب�إنتاج وتوزيع
الطاقات ،الدرا�سة والبحث والتطوير فـي جمال الطاقة والبرتول والغاز واملنتجات
الكيماوية ،البحث فـي جمال حماية البيئة ومعاجلة النفايات والتنمية امل�ستدامة،
خدمات التحليل والت�شخي�ص واالختبار فـي جمال الطاقات ،خدمات املختربات والتحليل
والت�شخي�ص واالختبار للبرتول والغاز واملنتجات الكيماوية ،خدمات التدقيق واخلربة
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة ،مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة ،خدمات امل�ساعدة
الفنية مع الت�صديق واملوافقة ،الفح�ص الفني والتقييم (اخلدمات الهند�سية) للمن�ش�آت
العاملة مب�ساعدة كافة �أنواع الطاقة ،الفح�ص الفني للمركبات ،قراءة العداد عن بعد
ال�ستهالك الطاقة ،ت�صميم وحتليل �أنظمة احلا�سوب ،توريد مزود خدمة التطبيق)،
التنقيب عن البرتول.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم،3 :
الطابق الأر�ضي ،مبنى رقم� ،3:شارع رقم،951 :
منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153226 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
الفلكنة معاجلة املواد� ،إعادة التدوير للأف�ضل �إعادة تدوير النفايات ،خدمات التكرير
(معاجلة املواد ،معاجلة املواد ،خدمات امل�صفاة ،خدمات تكرير البرتوكيماويات ،معاجلة
منتجات امل�صافـي ،معاجلة النفط والغاز� ،إنتاج كافة �أ�شكال الطاقات ،حتويل ومعاجلة
جميع املواد لإنتاج الطاقات ،خدمات معاجلة العنا�صر الطبيعية (ال�شم�س واملياه والرياح)
وحتويلها �إلى طاقة ،معاجلة النفايات واملواد الع�ضوية و�إعادة تدويرها والتخل�ص منها،
التكرير ،خدمات تنقية و�إزالة التلوث من الهواء واملاء والرتبة ،خدمات �إزالة التلوث
وال�صرف ال�صحي للمن�ش�آت واملواقع ال�صناعية واملعدات والأجهزة فـي جمال �إنتاج الطاقة،
املعلومات التقنية وامل�شورة للآخرين فـي ما يتعلق ب�إنتاج الطاقة ،ت�أجري �أجهزة ومن�ش�آت
لتوليد الطاقة بكافة �أ�شكالها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها ،ت�أجري �أجهزة ومن�ش�آت
املعاجلة الكيميائية وتوفـري املعلومات املتعلقة بها ،خلط مواد الت�شحيم لأطراف ثالثة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم،3 :
الطابق الأر�ضي ،مبنى رقم� ،3:شارع رقم،951 :
منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153227 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�أجري احلفارات ،حفر الآبار (ت�شغيل حقول النفط والغاز ،بناء
هياكل لإنتاج وتخزين ونقل النفط اخلام والغاز ،حفر الآبار ،ا�ستخراج النفط ،بناء خطوط
�أنابيب النفط� ،ضخ النفط ،خدمات ا�ستخراج املوارد الطبيعية ،خدمات �إعادة التزود
بالوقود والتزود بالوقود ،حمطات خدمة املركبات� ،صيانة وغ�سيل و�إ�صالح املركبات وقطع
غيارها ،خدمات تغيري زيت ال�سيارة ،امل�ساعدة فـي حالة تعطل ال�سيارة (�إ�صالح) ،الت�شحيم
والتزييت و�ضبط املحرك ،نفخ و�إ�صالح وتركيب الإطارات ،خدمات �إن�شاء و�صيانة الطرق،
التكليف وال�صيانة وا�ستك�شاف الأخطاء و�إ�صالحها و�إ�صالح الأجهزة وتركيب معدات �إنتاج
وتوزيع وتخزين الطاقات ،بناء و�صيانة م�صافـي ومن�ش�آت �إنتاج وتوزيع وتخزين البرتول
والغاز واملنتجات الكيماوية ،ت�أجري احلفارات ومعدات احلفر� ،إن�شاء وتركيب و�صيانة
خطوط الأنابيب وخطوط �أنابيب النفط والغاز� ،إعادة �شحن البطاريات� ،إعادة �شحن
ال�سيارات الكهربائية ،تركيب و�إ�صالح و�صيانة من�ش�آت الإمداد بالطاقة و�إعادة �شحن
البطاريات واملركبات ،تركيب معدات الهاتف ،تركيب وبرجمة و�صيانة �أنظمة الت�شغيل
الآيل للمنزل فـي جمال الطاقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم،3 :
الطابق الأر�ضي ،مبنى رقم� ،3:شارع رقم،951 :
منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153228 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
وقود (البرتول (اخلام �أو املكرر) ،الطاقة الكهربائية بجميع �أ�شكالها ،الوقود ،الوقود
احليوي ،املكربنات واملكربنات احليوية ،زيت الوقود ،الغاز الطبيعي والغازات البرتولية
بجميع �أ�شكالها ،زيوت ت�شحيم وزيوت و�شحوم �صناعية ،زيوت �أ�سا�سية ،امل�ضافات البرتولية
امل�ستخدمة فـي ال�صناعة ،امل�ضافات غري الكيميائية للمواد الكربونية ومواد الت�شحيم
والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية الأخرى ،امل�ضافات غري الكيميائية للمبيدات
احل�شرية ومبيدات الأع�شاب ومبيدات الفطريات ،املذيبات البرتولية)� ،شحم �صناعي،
برتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153229 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
لوا�صق لغايات �صناعية (املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والزراعة والب�ستنة
والغابات وتربية الأحياء املائية ،ال�سماد والأ�سمدة ،البال�ستيك غري املعالج بجميع �أ�شكاله،
مواد ال�صقة لال�ستخدام فـي ال�صناعة ،البرتوكيماويات وم�شتقاتها ،البوليمرات واملواد
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امل�ضافة الكيميائية للبوليمرات ،الراتنجات اال�صطناعية واال�صطناعية غري املعاجلة،
طني احلفر وامل�ضافات الكيميائية لطني احلفر ،مذيبات كيميائية ،الليثيوم� ،صوديوم،
الهيدروكربونات ،هيدروجني ،الهيدروكربونات وم�شتقات الغاز الطبيعي ،امليثان ،منظفات
لال�ستخدام ال�صناعي ،م�ستح�ضرات �إزالة ال�شحوم ال�ستخدامها فـي عمليات الت�صنيع،
حم�ضرات التكثيف الكيميائي)� ،إ�ضافات كيميائية �إلى طني احلفر (م�شتتات املنتجات
البرتولية ،منتجات كيماوية المت�صا�ص �أو �إزالة جميع املنتجات البرتولية ،ال�سوائل
وعوامل الإطالق ،املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي تكرير البرتول ،منتجات كيماوية
ملعاجلة وتنقية و�إزالة التلوث من الغازات ،اليوريا ،املنتجات امل�شتقة من اليوريا والأمونيا
منتجات كيماوية ،منتجات ملعاجلة املياه� ،إ�ضافات كيميائية لال�ستخدام فـي ال�صناعة،
امل�ضافات الكيميائية للمكربنات ومواد الت�شحيم والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية
الأخرى ،امل�ضافات الكيميائية للمبيدات احل�شرية ومبيدات الأع�شاب ومبيدات الفطريات،
منتجات مكافحة التجميد و�إزالة ال�صقيع ،املربدات ،ال�سوائل الهيدروليكية و�سوائل ناقل
احلركة� ،سوائل الفرامل) ،هيدروجني� ،صوديوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153230 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
الأبحاث الكيميائية (اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحثية املتعلقة ب�إجراءات
وعمليات ال�صحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،تطوير �إجراءات وعمليات ال�صحة
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،خدمات التحليل والبحث ال�صناعي ،خدمات هند�سية،
خدمات البحث والتنقيب واال�ستك�شاف ل�صناعات النفط والغاز والتعدين ،اختبار �آبار
النفط ،التكليف والدرا�سات وتقييم روا�سب النفط والغاز والتعدين ،امل�ساعدة العلمية
والتكنولوجية والتقنية (الهند�سية) فـي جمال الطاقات ،ت�صميم وتطوير �شبكات توزيع
الطاقة ) ،فح�ص �آبار البرتول (اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ش�آت فـي جمال
الطاقة والتكرير ،اال�ست�شارات الفنية ودرا�سات امل�شاريع التقنية املتعلقة ب�إنتاج وتوزيع
الطاقات ،الدرا�سة والبحث والتطوير فـي جمال الطاقة والبرتول والغاز واملنتجات
الكيماوية ،البحث فـي جمال حماية البيئة ومعاجلة النفايات والتنمية امل�ستدامة،
خدمات التحليل والت�شخي�ص واالختبار فـي جمال الطاقات ،خدمات املختربات والتحليل
والت�شخي�ص واالختبار للبرتول والغاز واملنتجات الكيماوية ،خدمات التدقيق واخلربة
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة ،مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة ،خدمات امل�ساعدة
الفنية مع الت�صديق واملوافقة ،الفح�ص الفني والتقييم (اخلدمات الهند�سية) للمن�ش�آت
العاملة مب�ساعدة كافة �أنواع الطاقة ،الفح�ص الفني للمركبات ،قراءة العداد عن بعد
ال�ستهالك الطاقة ،ت�صميم وحتليل �أنظمة احلا�سوب ،توريد مزود خدمة التطبيق)،
التنقيب عن البرتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153231 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات التكرير (معاجلة املواد ،معاجلة املواد ،خدمات امل�صفاة ،خدمات تكرير البرتوكيماويات،
معاجلة منتجات امل�صافـي ،معاجلة النفط والغاز� ،إنتاج كافة �أ�شكال الطاقات ،حتويل
ومعاجلة جميع املواد لإنتاج الطاقات ،خدمات معاجلة العنا�صر الطبيعية (ال�شم�س
واملياه والرياح) وحتويلها �إلى طاقة ،معاجلة النفايات واملواد الع�ضوية و�إعادة تدويرها
والتخل�ص منها ،التكرير ،خدمات تنقية و�إزالة التلوث من الهواء واملاء والرتبة ،خدمات
�إزالة التلوث وال�صرف ال�صحي للمن�ش�آت واملواقع ال�صناعية واملعدات والأجهزة فـي جمال
�إنتاج الطاقة ،املعلومات التقنية وامل�شورة للآخرين فـي ما يتعلق ب�إنتاج الطاقة ،ت�أجري
�أجهزة ومن�ش�آت لتوليد الطاقة بكافة �أ�شكالها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها ،ت�أجري �أجهزة
ومن�ش�آت املعاجلة الكيميائية وتوفـري املعلومات املتعلقة بها ،خلط مواد الت�شحيم لأطراف
ثالثة) ،الفلكنة معاجلة املواد� ،إعادة التدوير للأف�ضل �إعادة تدوير النفايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153233 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
وقود (البرتول (اخلام �أو املكرر) ،الطاقة الكهربائية بجميع �أ�شكالها ،الوقود ،الوقود
احليوي ،املكربنات واملكربنات احليوية ،زيت الوقود ،الغاز الطبيعي والغازات البرتولية
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بجميع �أ�شكالها ،زيوت ت�شحيم وزيوت و�شحوم �صناعية ،زيوت �أ�سا�سية ،امل�ضافات البرتولية
امل�ستخدمة فـي ال�صناعة ،امل�ضافات غري الكيميائية للمواد الكربونية ومواد الت�شحيم
والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية الأخرى ،امل�ضافات غري الكيميائية للمبيدات
احل�شرية ومبيدات الأع�شاب ومبيدات الفطريات ،املذيبات البرتولية)� ،شحم �صناعي،
برتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153234 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
لوا�صق لغايات �صناعية (املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والزراعة والب�ستنة
والغابات وتربية الأحياء املائية ،ال�سماد والأ�سمدة ،البال�ستيك غري املعالج بجميع �أ�شكاله،
مواد ال�صقة لال�ستخدام فـي ال�صناعة ،البرتوكيماويات وم�شتقاتها ،البوليمرات واملواد
امل�ضافة الكيميائية للبوليمرات ،الراتنجات اال�صطناعية واال�صطناعية غري املعاجلة،
طني احلفر وامل�ضافات الكيميائية لطني احلفر ،مذيبات كيميائية ،الليثيوم� ،صوديوم،
الهيدروكربونات ،هيدروجني ،الهيدروكربونات وم�شتقات الغاز الطبيعي ،امليثان ،منظفات
لال�ستخدام ال�صناعي ،م�ستح�ضرات �إزالة ال�شحوم ال�ستخدامها فـي عمليات الت�صنيع،
حم�ضرات التكثيف الكيميائي)� ،إ�ضافات كيميائية �إلى طني احلفر (م�شتتات املنتجات
-151-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1446

البرتولية ،منتجات كيماوية المت�صا�ص �أو �إزالة جميع املنتجات البرتولية ،ال�سوائل
وعوامل الإطالق ،املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي تكرير البرتول ،منتجات كيماوية
ملعاجلة وتنقية و�إزالة التلوث من الغازات ،اليوريا ،املنتجات امل�شتقة من اليوريا والأمونيا
منتجات كيماوية ،منتجات ملعاجلة املياه� ،إ�ضافات كيميائية لال�ستخدام فـي ال�صناعة،
امل�ضافات الكيميائية للمكربنات ومواد الت�شحيم والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية
الأخرى ،امل�ضافات الكيميائية للمبيدات احل�شرية ومبيدات الأع�شاب ومبيدات الفطريات،
منتجات مكافحة التجميد و�إزالة ال�صقيع ،املربدات ،ال�سوائل الهيدروليكية و�سوائل ناقل
احلركة� ،سوائل الفرامل) ،هيدروجني� ،صوديوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153235 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
الأبحاث الكيميائية (اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحثية املتعلقة ب�إجراءات
وعمليات ال�صحة وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،تطوير �إجراءات وعمليات ال�صحة
وال�سالمة فـي جمال النفط والغاز ،خدمات التحليل والبحث ال�صناعي ،خدمات هند�سية،
خدمات البحث والتنقيب واال�ستك�شاف ل�صناعات النفط والغاز والتعدين ،اختبار �آبار
النفط ،التكليف والدرا�سات وتقييم روا�سب النفط والغاز والتعدين ،امل�ساعدة العلمية
والتكنولوجية والتقنية (الهند�سية) فـي جمال الطاقات ،ت�صميم وتطوير �شبكات توزيع
الطاقة ) ،فح�ص �آبار البرتول (اخلدمات املعمارية ور�سم اخلطط لبناء املن�ش�آت فـي جمال
الطاقة والتكرير ،اال�ست�شارات الفنية ودرا�سات امل�شاريع التقنية املتعلقة ب�إنتاج وتوزيع
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الطاقات ،الدرا�سة والبحث والتطوير فـي جمال الطاقة والبرتول والغاز واملنتجات
الكيماوية ،البحث فـي جمال حماية البيئة ومعاجلة النفايات والتنمية امل�ستدامة،
خدمات التحليل والت�شخي�ص واالختبار فـي جمال الطاقات ،خدمات املختربات والتحليل
والت�شخي�ص واالختبار للبرتول والغاز واملنتجات الكيماوية ،خدمات التدقيق واخلربة
املتعلقة بالطاقة وبا�ستهالك الطاقة ،مراقبة وتدقيق ال�سالمة واجلودة ،خدمات امل�ساعدة
الفنية مع الت�صديق واملوافقة ،الفح�ص الفني والتقييم (اخلدمات الهند�سية) للمن�ش�آت
العاملة مب�ساعدة كافة �أنواع الطاقة ،الفح�ص الفني للمركبات ،قراءة العداد عن بعد
ال�ستهالك الطاقة ،ت�صميم وحتليل �أنظمة احلا�سوب ،توريد مزود خدمة التطبيق)،
التنقيب عن البرتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153236 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات التكرير (معاجلة املواد ،معاجلة املواد ،خدمات امل�صفاة ،خدمات تكرير البرتوكيماويات،
معاجلة منتجات امل�صافـي ،معاجلة النفط والغاز� ،إنتاج كافة �أ�شكال الطاقات ،حتويل
ومعاجلة جميع املواد لإنتاج الطاقات ،خدمات معاجلة العنا�صر الطبيعية (ال�شم�س
واملياه والرياح) وحتويلها �إلى طاقة ،معاجلة النفايات واملواد الع�ضوية و�إعادة تدويرها
والتخل�ص منها ،التكرير ،خدمات تنقية و�إزالة التلوث من الهواء واملاء والرتبة ،خدمات
�إزالة التلوث وال�صرف ال�صحي للمن�ش�آت واملواقع ال�صناعية واملعدات والأجهزة فـي جمال
�إنتاج الطاقة ،املعلومات التقنية وامل�شورة للآخرين فـي ما يتعلق ب�إنتاج الطاقة ،ت�أجري
-153-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1446

�أجهزة ومن�ش�آت لتوليد الطاقة بكافة �أ�شكالها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها ،ت�أجري �أجهزة
ومن�ش�آت املعاجلة الكيميائية وتوفـري املعلومات املتعلقة بها ،خلط مواد الت�شحيم لأطراف
ثالثة) ،الفلكنة معاجلة املواد� ،إعادة التدوير للأف�ضل �إعادة تدوير النفايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153237 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
حفر الآبار (ت�شغيل حقول النفط والغاز ،بناء هياكل لإنتاج وتخزين ونقل النفط اخلام
والغاز ،حفر الآبار ،ا�ستخراج النفط ،بناء خطوط �أنابيب النفط� ،ضخ النفط ،خدمات
ا�ستخراج املوارد الطبيعية ،خدمات �إعادة التزود بالوقود والتزود بالوقود ،حمطات خدمة
املركبات� ،صيانة وغ�سيل و�إ�صالح املركبات وقطع غيارها ،خدمات تغيري زيت ال�سيارة،
امل�ساعدة فـي حالة تعطل ال�سيارة (�إ�صالح) ،الت�شحيم والتزييت و�ضبط املحرك ،نفخ
و�إ�صالح وتركيب الإطارات ،خدمات �إن�شاء و�صيانة الطرق ،التكليف وال�صيانة وا�ستك�شاف
الأخطاء و�إ�صالحها و�إ�صالح الأجهزة وتركيب معدات �إنتاج وتوزيع وتخزين الطاقات،
بناء و�صيانة م�صافـي ومن�ش�آت �إنتاج وتوزيع وتخزين البرتول والغاز واملنتجات الكيماوية،
ت�أجري احلفارات ومعدات احلفر� ،إن�شاء وتركيب و�صيانة خطوط الأنابيب وخطوط
�أنابيب النفط والغاز� ،إعادة �شحن البطاريات� ،إعادة �شحن ال�سيارات الكهربائية ،تركيب
و�إ�صالح و�صيانة من�ش�آت الإمداد بالطاقة و�إعادة �شحن البطاريات واملركبات ،تركيب
معدات الهاتف ،تركيب وبرجمة و�صيانة �أنظمة الت�شغيل الآيل للمنزل فـي جمال الطاقة)،
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�أجري احلفارات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153238 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�شحم �صناعي ،وقود (البرتول (اخلام �أو املكرر) ،الطاقة الكهربائية بجميع �أ�شكالها،
الوقود ،الوقود احليوي ،املكربنات واملكربنات احليوية ،زيت الوقود ،الغاز الطبيعي والغازات
البرتولية بجميع �أ�شكالها ،زيوت ت�شحيم وزيوت و�شحوم �صناعية ،زيوت �أ�سا�سية ،امل�ضافات
البرتولية امل�ستخدمة فـي ال�صناعة ،امل�ضافات غري الكيميائية للمواد الكربونية ومواد
الت�شحيم والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية الأخرى ،امل�ضافات غري الكيميائية
للمبيدات احل�شرية ومبيدات الأع�شاب ومبيدات الفطريات ،املذيبات البرتولية) ،برتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
-155-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1446

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153239 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
لوا�صق لغايات �صناعية (املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والزراعة والب�ستنة
والغابات وتربية الأحياء املائية ،ال�سماد والأ�سمدة ،البال�ستيك غري املعالج بجميع �أ�شكاله،
مواد ال�صقة لال�ستخدام فـي ال�صناعة ،البرتوكيماويات وم�شتقاتها ،البوليمرات واملواد
امل�ضافة الكيميائية للبوليمرات ،الراتنجات اال�صطناعية واال�صطناعية غري املعاجلة،
طني احلفر وامل�ضافات الكيميائية لطني احلفر ،مذيبات كيميائية ،الليثيوم� ،صوديوم،
الهيدروكربونات ،هيدروجني ،الهيدروكربونات وم�شتقات الغاز الطبيعي ،امليثان ،منظفات
لال�ستخدام ال�صناعي ،م�ستح�ضرات �إزالة ال�شحوم ال�ستخدامها فـي عمليات الت�صنيع،
حم�ضرات التكثيف الكيميائي)� ،إ�ضافات كيميائية �إلى طني احلفر (م�شتتات املنتجات
البرتولية ،منتجات كيماوية المت�صا�ص �أو �إزالة جميع املنتجات البرتولية ،ال�سوائل
وعوامل الإطالق ،املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي تكرير البرتول ،منتجات كيماوية
ملعاجلة وتنقية و�إزالة التلوث من الغازات ،اليوريا ،املنتجات امل�شتقة من اليوريا والأمونيا
منتجات كيماوية ،منتجات ملعاجلة املياه� ،إ�ضافات كيميائية لال�ستخدام فـي ال�صناعة،
امل�ضافات الكيميائية للمكربنات ومواد الت�شحيم والوقود والبيتومني واملنتجات البرتولية
الأخرى ،امل�ضافات الكيميائية للمبيدات احل�شرية ومبيدات الأع�شاب ومبيدات الفطريات،
منتجات مكافحة التجميد و�إزالة ال�صقيع ،املربدات ،ال�سوائل الهيدروليكية و�سوائل ناقل
احلركة� ،سوائل الفرامل) ،هيدروجني� ،صوديوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املقر الرئي�سي لقطر للطاقة ،برج رقم ،3 :الطابق الأر�ضي ،مبنى
رقم� ،3:شارع رقم ،951 :منطقة � ،63ص.ب 3212:الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153240 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�أدوات مانعة النزالق الأحذية ،مالب�س �سائقي ال�سيارات ،لبا�س القدم� ،صنادل ا�ستحمام،
�أخفاف ا�ستحمام ،جوارب طويلة ،جوارب طويلة ما�صة للعرق ،كعوب للجوارب الطويلة،
برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة� ،أردية �سروالية ،لفاعات من ري�ش ،قبعات �أغطية
للر�أ�س ،جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية� ،أطراف لبا�س القدم،
واقيات مالب�س� ،شياالت للمالب�س� ،أحذية ذات �أربطة ،ياقات مالب�س ،ياقات للتدفئة،
قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،سراويل حتتية ،قبعات �ضيقة� ،صدارات مالب�س
داخلية ،مالب�س كتانية ،بران�س مالب�س� ،أطر هياكل ,قبعات ،واقيات من ال�شم�س� ،أحزمة
مالب�س� ،شاالت ،مباذل� ،سرتات ،عباءات الكهنة ،جوارب ق�صرية ،حماالت للجوارب� ،أربطة
للجوارب ،حماالت للجوارب الطويلة ،فرعات الأحذية ،نعال داخلية �ضبانات ،قم�صان،
�صدر القمي�ص ،قم�صان ق�صرية الأكمام ،مالب�س (اللبا�س ولبا�س القدم ،مبا فـي ذلك
املالب�س الداخلية والبيجامات وقم�صان النوم وثياب النوم وال�سرتات الن�سائية الق�صرية
وال�سراويل الداخلية وحماالت ال�صدر واملالب�س التحتية الن�سائية الرقيقة واللبا�س
التحتي الال�صق الذي يغطي منطقة ال�صدر و�أحزمة الرباط والأربطة ولبا�س القدم
امل�صنوع من النايلون واجلوارب الطويلة والأرواب و�أردية احلمام و�سراويل الرجال
وال�سراويل الق�صرية ،القم�صان ذات الأكمام الق�صرية وال�سرتات وال�سرتات ال�صوفـية
والقم�صان والبذالت املكونة من قطعة واحدة تغطي اجلزئني العلوي وال�سفلي من
اجل�سم والطماقات واملالب�س املخ�ص�صة للجزء العلوي من اجل�سم واملالب�س املخ�ص�صة
للجزء ال�سفلي من اجل�سم والبلوز واجلزم والأحذية وال�شبا�شب) ،قبعات ،قطع حديدية
للأحذية ،فرو مالب�س ،ياقات قابلة للفك� ،أثواب �ضيقة ،بذالت رطبة للتزلج على املاء،
قم�صان م�سرولة مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق ،م�شدات للن�ساء ،بذالت ،مالب�س
جاهزة� ،سراويل للأطفال� ،أغطية للأذنني مالب�س ،ربطات عنق� ،أحذية لل�شاطئ ،جيوب
املالب�س ،فرعات لبا�س القدم ،طماقات ،بنطلونات ق�صرية مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س
لراكبي الدراجات ،مالب�س خارجية ،قفافـيز مالب�س ،بطانات جاهزة �أجزاء من مالب�س،
�أو�شحة ،نطق ،تريكو �ألب�سة ،ياقات قم�صان� ،أحذية �أو �صنادل من ن�سيج احللفاء� ،شاالت
من الفرو� ،أحذية لكرة القدم ،قبعات ر�سمية ،جالبيات مالب�س ،م�شدات جلذع اجل�سم
مالب�س داخلية ،م�شدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم مالب�س داخلية� ،أخفاف مطاطية،
�صدارات� ،سيور للطماق� ،أغطية وجه خمار �أو حجاب� ،أحذية للريا�ضة البدنية ،معاطف،
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مالب�س م�ضادة للماء ،طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب من ال�صوف مالب�س ،تنانري ،مالب�س
للمواليد� ،أزياء للخدم ،قم�صان للريا�ضة ،زمامات الأكمام ،مراييل مالب�س� ،أغطية
لتدفئة اليدين مالب�س ،ذراعات �أجزاء من الثياب ،قفافـيز ،تيجان الأ�ساقفة قبعات،
�أخفاف� ،أو�شحة تغطي الكتفـني وال�صدر ،عباءات ن�سائية ،مالب�س لل�شاطئ ،بيجامات،
ف�ساتني� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل� ،سراويل داخلية ،م�شدات لل�صدر ،معاطف خارجية ،كعوب
للأحذية� ،أثواب ف�ضفا�ضة� ،سيور للأحذية ،بزات نظامية ،جاكيتات من ال�صوف مالب�س،
جاكيتات مالب�س ،مالب�س من الورق ،خمر مالب�س� ،أغطية ر�أ�س لال�ستحمام� ،سراويل
ا�ستحمام� ،أثواب �سباحة ،مباذل ا�ستحمام� ،صدريات للأطفال غري م�صنوعة من الورق،
نعال للبا�س القدم� ،أحذية ،كعوب للأحذية �أو اجلوارب� ،أحذية للريا�ضة� ،أغطية ال ت�سخن
كهربائيا لتدفئة القدمني ،ر�صائع لأحذية كرة القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة للريا�ضة،
�أربطة ر�أ�س مالب�س ،جاكيتات مقلن�سة ،تنانري حتتية� ،أحذية تزلج ،قم�صان داخلية مالب�س
داخلية ،مالب�س ن�سائية داخلية ،مناديل خمرمة مناديل للرقبة ،مالب�س للريا�ضة البدنية،
مالب�س من جلد مقلد ،مالب�س جلدية ،طرحات ،مالب�س للحفالت التنكرية� ،ساري
لبا�س هندي ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت ،عمائم� ،أ�سكتة لفاعات عنق عري�ضة ،قبعات
ا�ستحمام� ،صدارات ل�صيد ال�سمك� ،أحزمة للنقود مالب�س ،جيوب مربعة ،قبعات ورقية
مالب�س ،اقنعة نوم ،تنانري مع ثراويل خمفـية حتتها ،الكابات ،مالب�س تقليدية ،قفازات
للتزلج ،بنطال �ضيق ال�سراويل ،ف�ساتني بلوز ،قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س ،مالب�س داخلية
كتانية ،قم�صان داخلية للريا�ضة ،فالنكي �أحذية مل ّبدة ،رداءات� ،أحذية الكاحل ،جوارب
ق�صرية ما�صة للعرق ،م�شمع يو�ضع على الكتفـني عند ت�صفـيف ال�شعر ،زي الكاراتيه ،زي
اجلودو ،مالب�س ريا�ضة اجلمباز ،كيمينو ،مرايل غري ورقية ب�أكمام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال �سينزا انرتنا�شونال كندا ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 9720 :ويل�شاير بولفارد ،الطابق ال�ساد�س ،بيفـرييل هيلز ،كاليفورنيا
 ،90212الواليات املتحدة الأمرييكية ,الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153241 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
دعاية و�إعالن (�إدارة حمالت التجزئة فـيما له �صلة ببيع املالب�س والأحذية و�أغطية
الر�أ�س و�سماعات احلائط و�سماعات اليد ،النظارات ،اك�س�سوارت املو�ضة ،منتجات التجميل
والعطور ،ال�سلع من اجللد ،احلقائب ومفار�ش ال�سرير� ،أقم�شة املنزل ،الأغرا�ض املنزلية،
القرطا�سية ،الأمتعة� ،أغرا�ض الريا�ضة و�أغرا�ض التدخني ،خدمات اجلملة والتجزئة،
طلب اخلدمات عرب الإنرتنت فـيما له عالقة باملالب�س والأحذية و�أغطية الر�أ�س و�ساعات
احلائط و�ساعات اليد ،النظارات واك�س�سوارات املو�ضة ،مواد التجميل والعطور ،ال�سلع
اجللدية واحلقائب وفر�ش ال�سرير و�أقم�شة املنزل ،الأغرا�ض املنزلية ،القرطا�سية والأمتعة
ومواد الريا�ضة ومواد التدخني) ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية (عر�ض ال�سلع،
حتديدا العر�ض فـي املحالت ونوافذ املحالت ،تنظيم املعار�ض للأغرا�ض التجارية
والإعالنية ،ترويج عالقات الأعمال من خالل توفـري االت�صاالت التجارية وات�صاالت
الأعمال ،تقدمي اال�ست�شارة وخدمات اال�ست�شارة �إلى العمالء ،ا�ست�شارات و�إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،ا�ست�شارات املو�ضة ،تنظيم عرو�ض
املو�ضة للأغرا�ض التجارية وال�صناعية والإعالنية) ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية (خدمات
الطلب عرب الربيد وخدمات الطلب الإلكرتوين املحو�سبة فـيما له �صلة باملالب�س والأحذية
و�أغطية الر�أ�س و�ساعات احلائط و�ساعات اليد ،والنظارات واك�س�سوارات املو�ضة ،ومواد
التجميل والعطور ،ال�سلع اجللدية واحلقائب وفر�ش ال�سرير ،و�أقم�شة املنزل ،والأغرا�ض
املنزلية والقرطا�سية ،واحلقائب ومواد الريا�ضة ومواد التدخني) ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال
(�إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات املبيعات ،خدمات اجلملة والتجزئة فـيما له عالقة بالأقم�شة
والأحذية و�أغطية الر�أ�س و�ساعات احلائط وال�ساعات ،النظارات ،ملحقات املو�ضة ،مواد
التجميل والعطور ،ال�سلع من اجللد ،احلقائب ،مفار�ش ال�سرير� ،أقم�شة املنزل ،الأغرا�ض
املنزلية ،خدمات الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،حتليالت ال�سوق ،الإعالن ،ترويج املبيعات،
�إيجار املواقع الإعالنية ،توزيع �سلع ومواد الإعالن لأغرا�ض الإعالن ،مبا فـي ذلك عرب
الو�سائط الإلكرتونية �أو عرب الإنرتنت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153242 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
جوارب طويلة ،مالب�س كتانية� ،شاالت ،مالب�س (مالب�س الرجال ،والن�ساء والأطفال،
اجلوارب ،غطاء الر�أ�س ،املالب�س الداخلية ،مالب�س النوم ،مالب�س ال�سباحة ،معطف
احلمام ،الأحزمة ،ال�شاالت ،امللحقات وحتديدا �أغطية الر�أ�س و�أغطية العنق وال�شاالت،
مناديل الثياب ،ربطات العنق ،القفازات ،الأحذية والأحزمة من اجللد) ،مباذل ا�ستحمام،
�أحذية� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153243 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
جلود تقليد (اجللود و�أ�شباه اجللود ،ال�سلع امل�صنوعة من هذه املواد (مبا فـي ذلك �ضمن
الفئة  ،)18حتديدا ال�سلع ال�صغرية امل�صنوعة من اجللد ،احلقائب الكبرية وحقائب ال�سفر،
احلقائب ،املظالت وال�شم�سيات ،الأمتعة ،حقائب الأمتعة ،حمافظ وحامالت النقود
الأخرى) ،مظالت� ،شما�سي� ،أكيا�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153244 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
ورق (الورق ،الكرتون وال�سلع امل�صنوعة من تلك املواد (مبا فـي ذلك �ضمن الفئة  ،)16حامالت
بطاقات الأ�سعار ،املواد املطبوعة ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية (املطبوعة)،
م�ستلزمات املكتب با�ستثناء الأثاث ،برايات �أقالم الر�صا�ص �إلكرتونية �أو غري �إلكرتونية،
م�ساطر الر�سم ،اخلرامات (م�ستلزمات املكتب ،املا�سحات املطاطية ،و�سائد اخلتم ،الو�سائد،
الأكيا�س (مظروف ،جراب) ،من الورق �أو البال�ستيك ،لأغرا�ض التغليف ،مواد التغليف
(للتبطني ،احل�شو) ،مواد من الورق �أو الكرتون ،ورق التغليف ،علب من البال�ستيك ،الورق
والكرتون للتعبئة ،م�شابك النقود ،الال�صقات) ،دفاتر قرطا�سية ،ورق مقوى ،مماحي من
املطاط ،خرامات لوازم مكتبية� ،صور فوتوغرافـية مطبوعة ،مطبوعات ،م�ساطر ر�سم،
مواد لتجليد الكتب� ،أكيا�س مغلفات واجربة ,من الورق �أو البال�ستيك للتعبئة ،ختامات،
م�شابك للأوارق املالية ،مواد تغليف تو�سيد �أو ح�شو ,من الورق �أو الكرتون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153245 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
�ساعات كبرية� ،ساعات� ،ساعات منبهة� ،سبائك من معادن نفـي�سة (املعادن الثمينة و�سبائكها
وال�سلع امل�صنوعة من معادن ثمينة �أو مطلية مبعادن ثمينة (مبا فـي ذلك �ضمن الفئة
 ،)14املجوهرات� ،ساعات احلائط و�ساعات اليد ،علب املجوهرات وعلب ال�ساعات� ،ساعات
التنبيه� ،أزرار الأكمام) ،زمامات مرابط ,لأكمام القم�صان.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153246 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
كبائن ملكربات ال�صوت ،مكربات �صوت� ،سماعات الر�أ�س (املل�صقات برقائق مدجمة لتحديد
الهوية مبوجات الراديو ،املل�صقات التي حتمل معلومات م�سجلة �أو مرمزة مغناطي�سيا،
املل�صقات برموز قابلة للقراءة بوا�سطة املاكينة ،حقائب �أجهزة تخزين املو�سيقي ،بطاقات
الذاكرة� ،سماعات ر�أ�س ب�ألعاب واقع افرتا�ضي� ،أغطية قارئ الكتب الإلكرتونية� ،سماعات
ذكية ،قارئات �إم بي� ،4سماعات ر�أ�س� ،سماعات ر�أ�س ال�سلكية� ،سماعات ر�أ�س داخل الأذن،
�سماعات ر�أ�س للهواتف الذكية ،حقائب �سماعات ر�أ�س� ،سماعات ر�أ�س لتجنب ال�ضو�ضاء،
�سماعات ر�أ�س ال�سلكية للهواتف الذكية� ،أجهزة هاتف ،تركيبات �سماعات ر�أ�س-مكربات
�صوت� ،سماعات مكربات �صوت ،خزائن مكربات �صوت� ،سماعات ال�سلكية ،قاعدة �سماعة
نقالة) ،حتميل ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور� ،ساعات ذكية (النظارات وقطع
غيارها ،حقائب النظارات ،حقائب الهواتف املتحركة ،حقائب احلوا�سيب املحمولة،
ال�ساعات الذكية والربجميات ،تطبيقات الهواتف املتحركة� ،أجهزة تعقب الن�شاط القابلة
لالرتداء ،الأقالم الإلكرتونية� ،سماعات الأذن للهواتف املتحركة� ،سدادات الأذن� ،أحزمة
الإنذار ،الأفالم ،ملفات ال�صور القابلة للتنزيل ،املجالت الإلكرتونية ،ملفات املو�سيقى
القابلة للتنزيل ،البودكا�ست ،رموز الناقل الت�سل�سلي العام للويب (يو �إ�س بي)� ،سماعات
الر�أ�س لالت�صاالت ،مكربات ال�صوت لأجهزة االت�صال ،م�ستقبالت البيانات النقالة� ،أجهزة
الإر�سال الب�صرية الرقمية ،حمافظ الأقرا�ص املدجمة للتخزين ،املفكرات الرقمية،
الذاكرات الإلكرتونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153247 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال (�إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات املبيعات ،خدمات اجلملة والتجزئة
فـيما له عالقة بالأقم�شة والأحذية و�أغطية الر�أ�س و�ساعات احلائط وال�ساعات ،النظارات،
ملحقات املو�ضة ،مواد التجميل والعطور ،ال�سلع من اجللد ،احلقائب ،مفار�ش ال�سرير،
�أقم�شة املنزل ،الأغرا�ض املنزلية ،خدمات الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،حتليالت ال�سوق،
الإعالن ،ترويج املبيعات� ،إيجار املواقع الإعالنية ،توزيع �سلع ومواد الإعالن لأغرا�ض
الإعالن ،مبا فـي ذلك عرب الو�سائط الإلكرتونية �أو عرب الإنرتنت) ،دعاية و�إعالن
(عر�ض ال�سلع ،حتديدا العر�ض فـي املحالت ونوافذ املحالت ،تنظيم املعار�ض للأغرا�ض
التجارية والإعالنية ،ترويج عالقات الأعمال من خالل توفـري االت�صاالت التجارية
وات�صاالت الأعمال ،تقدمي اال�ست�شارة وخدمات اال�ست�شارة �إلى العمالء ،ا�ست�شارات و�إدارة
الأعمال ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،ا�ست�شارات املو�ضة ،تنظيم
عرو�ض املو�ضة للأغرا�ض التجارية وال�صناعية والإعالنية) ،تنظيم املعار�ض لغايات
جتارية �أو دعائية (�إدارة حمالت التجزئة فـيما له �صلة ببيع املالب�س والأحذية و�أغطية
الر�أ�س و�سماعات احلائط و�سماعات اليد ،النظارات ،اك�س�سوارت املو�ضة ،منتجات التجميل
والعطور ،ال�سلع من اجللد ،احلقائب ومفار�ش ال�سرير� ،أقم�شة املنزل ،الأغرا�ض املنزلية،
القرطا�سية ،الأمتعة� ،أغرا�ض الريا�ضة و�أغرا�ض التدخني ،خدمات اجلملة والتجزئة،
طلب اخلدمات عرب الإنرتنت فـيما له عالقة باملالب�س والأحذية و�أغطية الر�أ�س و�ساعات
احلائط و�ساعات اليد ،النظارات واك�س�سوارات املو�ضة ،مواد التجميل والعطور ،ال�سلع
اجللدية واحلقائب وفر�ش ال�سرير و�أقم�شة املنزل ،الأغرا�ض املنزلية ،القرطا�سية والأمتعة
ومواد الريا�ضة ومواد التدخني) ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية (خدمات الطلب عرب الربيد
وخدمات الطلب الإلكرتوين املحو�سبة فـيما له �صلة باملالب�س والأحذية و�أغطية الر�أ�س
و�ساعات احلائط و�ساعات اليد ،والنظارات واك�س�سوارات املو�ضة ،ومواد التجميل والعطور،
ال�سلع اجللدية واحلقائب وفر�ش ال�سرير ،و�أقم�شة املنزل ،والأغرا�ض املنزلية والقرطا�سية،
واحلقائب ومواد الريا�ضة ومواد التدخني).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153248 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
جوارب طويلة ،مالب�س كتانية� ،شاالت ،مالب�س (مالب�س الرجال ،والن�ساء والأطفال،
اجلوارب ،غطاء الر�أ�س ،املالب�س الداخلية ،مالب�س النوم ،مالب�س ال�سباحة ،معطف
احلمام ،الأحزمة ،ال�شاالت ،امللحقات وحتديدا �أغطية الر�أ�س و�أغطية العنق وال�شاالت،
مناديل الثياب ،ربطات العنق ،القفازات ،الأحذية والأحزمة من اجللد) ،مباذل ا�ستحمام،
�أحذية� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153249 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
جلود تقليد (اجللود و�أ�شباه اجللود ،ال�سلع امل�صنوعة من هذه املواد (مبا فـي ذلك �ضمن
الفئة  ،)18حتديدا ال�سلع ال�صغرية امل�صنوعة من اجللد ،احلقائب الكبرية وحقائب ال�سفر،
احلقائب ،املظالت وال�شم�سيات ،الأمتعة ،حقائب الأمتعة ،حمافظ وحامالت النقود
الأخرى) ،مظالت� ،شما�سي� ،أكيا�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153250 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
ورق (الورق ،الكرتون وال�سلع امل�صنوعة من تلك املواد حامالت بطاقات الأ�سعار ،املواد
املطبوعة ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية (املطبوعة) ،م�ستلزمات املكتب
با�ستثناء الأثاث ،برايات �أقالم الر�صا�ص �إلكرتونية �أو غري �إلكرتونية ،م�ساطر الر�سم،
اخلرامات (م�ستلزمات املكتب ،املا�سحات املطاطية ،و�سائد اخلتم ،الو�سائد ،الأكيا�س
(مظروف ،جراب) ،من الورق �أو البال�ستيك ،لأغرا�ض التغليف ،مواد التغليف (للتبطني،
احل�شو) ،مواد من الورق �أو الكرتون ،ورق التغليف ،علب من البال�ستيك ،الورق والكرتون
للتعبئة ،م�شابك النقود ،الال�صقات) ،دفاتر قرطا�سية ،ورق مقوى ،مماحي من املطاط،
خرامات لوازم مكتبية� ،صور فوتوغرافـية مطبوعة ،مطبوعات ،م�ساطر ر�سم ،مواد
لتجليد الكتب� ،أكيا�س مغلفات واجربة ,من الورق �أو البال�ستيك للتعبئة ،ختامات ،م�شابك
للأوارق املالية ،مواد تغليف تو�سيد �أو ح�شو ,من الورق �أو الكرتون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي �أم بي �أت�ش & كو.كي جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديزيل �سرت ?? .دي ?????-ميتزينجني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153605 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �شريفة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 121 :ر.ب � ,١٠٠ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل
و�صابون الزينة والبخور ،بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية بالتجزئة فـي الأك�شاك
والأ�سواق ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل ،البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صةللحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر ،البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحلي اال�صطناعية ،البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وهج �صحم احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  311:ر.ب� ,123 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154560 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
بيع �أقم�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة اخلري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  1358:ر.ب � ,114 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154562 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
زيوت الت�شحيم واملحركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة اخلري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  1358 :ر.ب� ,114 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154734 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
تقدمي امل�أكوالت ال�ساخنة والباردة ،تقدمي الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوار�س املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1828 :ر.ب � ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154851 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع  /اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة وادي غول للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  617 :ر.ب� ,311 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
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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 العالمــــــــــــــــــــة114236 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/5/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1299 :فـي 2018/2/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جمموعة �شم�س جعالن �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إبراهيم بن حمد بن را�شد البطيني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 127 :ر.ب� ,416 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة123464 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/4/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1274 :فـي 2018/12/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :عوافـي للأعمال الدولية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أحمد ها�شل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1441 :ر.ب� , 132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة142785 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/12/28 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1381 :فـي 2021/2/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أرزاق منح للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أبراج ال�شموخ املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 310 :ر.ب� , 612 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة85771 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/1/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1069 :فـي 2014/9/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شركة غورو لل�ضيافة املحدودة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 2472 :ري�س ورك  ،03الطابق  ،24ريج�س مربع �سوق �أبوظبي
العاملي ،برج ال�سلع ،جزيرة املاريا� ،أبوظبي ،الإمارات العربية
املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة97058 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1147 :فـي 2016/5/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جمموعة بريبول هاين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 2472 :ري�س ورك  ،03الطابق  ،24ريج�س مربع �سوق �أبوظبي
العاملي ،برج ال�سلع ،جزيرة املاريا� ،أبوظبي ،الإمارات العربية
املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة97423 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1147 :فـي 2016/5/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جمموعة بريبول هاين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 2472 :ري�س ورك  ،03الطابق  ،24ريج�س مربع �سوق �أبوظبي
العاملي ،برج ال�سلع ،جزيرة املاريا� ،أبوظبي ،الإمارات العربية
املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة118518 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/9/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1253 :فـي 2018/5/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شركة  800بيتزا ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 2472 :ري�س ورك  ،03الطابق  ،24ريج�س مربع �سوق �أبوظبي
العاملي ،برج ال�سلع ،جزيرة املاريا� ،أبوظبي ،الإمارات العربية
املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :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 رقم
العالمة
72597 1

ا�ســـــم ال�شركـــــــة

املهنــــــة

تاريخ الت�سجيل

ال�سريا للخدمات الفنية
ايه تي اند تي انتيلك�شوال
بروبريتي || ال بي
ايه تي اند تي انتيلك�شوال
بروبريتي || ال بي
�آ�شالند الي�سن�سنغ �آند
انتيليكت�شوال بروبريتي
ال ال �سي
اوت�سوكا فارما�سوتيكال
كو.ليمتد
باير كان�سيومري كري
هولدينغز ال ال �سي
باير كان�سيومري كري
هولدينغز ال ال �سي
�سبريي توب �سايدر
�سبريي توب �سايدر

التجارة وال�صناعة 2013/10/31
التجارة وال�صناعة 2014/11/4

81323 10

�آبفي �إنك

التجارة وال�صناعة 2014/11/4

81324 11

�آبفي �إنك

التجارة وال�صناعة 2014/11/4

2

75692

3

75693

4

27234

5

28803

6

75614

7

75615

8
9

76362
763٦3
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التجارة وال�صناعة 2013/7/15
التجارة وال�صناعة

2013/2/4

التجارة وال�صناعة

2013/2/4

التجارة وال�صناعة 2004/12/14
التجارة وال�صناعة 2004/12/20
التجارة وال�صناعة

2013/4/2

التجارة وال�صناعة

2013/4/2
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م رقم
العالمة
12

ا�ســـــم ال�شركـــــــة

املهنــــــة

�شركة عمر قا�سم العي�سائي
و�شركاه للت�سويق املحدودة
�شركة �أجا
التجارة وال�صناعة
لل�صناعات الدوائية املحدودة

تاريخ الت�سجيل

8259

التجارة وال�صناعة 2001/7/29

76339 13

2013/9/8

80670 14

�شركة نزيه التجارية ذ م م

التجارة وال�صناعة

2014/8/6

28740 15
28741 16

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2005/7/2
2005/7/2

اوغ�ست �ستورك كي.جاي
اوغ�ست �ستورك كي.جاي
فيات جروب اوتوموبيلز
ا�س بي ايه
تامي هوتيلز ماجنمنت ال ال �سي
ورث انرتنا�شيونال أ� جي
ورث انرتنا�شيونال أ� جي
ورث انرتنا�شيونال أ� جي

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

2013/5/22
2013/9/8
2013/9/8
2013/9/8

75152 22

ورث انرتنا�شيونال أ� جي

التجارة وال�صناعة

2013/9/8

75151
75150
75149
75148
75147
75146
28684

ورث انرتنا�شيونال أ� جي
ورث انرتنا�شيونال أ� جي
ورث انرتنا�شيونال أ� جي
ورث انرتنا�شيونال أ� جي
ورث انرتنا�شيونال أ� جي
ورث انرتنا�شيونال أ� جي
كامرب ا�س ال

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

2013/9/8
2013/8/20
2013/8/20
2013/8/20
2013/8/20
2013/8/20
2005/5/18

76113 17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29

74784
75155
75154
75153
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30
31
32

رقم
العالمة
28576
28575
28574

33

7680

34

7679

م

28635 35
28634 36
28633 37
28632 38
28631 39
28630 40
80430 41
80429 42

ا�ســـــم ال�شركـــــــة
افيكو ا�س.بي.ايه
افيكو ا�س.بي.ايه
افيكو ا�س.بي.ايه
كابو�شيكي كاي�شا بانداي
(بانداى كو ليمتد)
كابو�شيكي كاي�شا بانداي
(بانداى كو ليمتد)
لينينج �سبورت�س
(�شاجنهاي)كومباين ليمتد
لينينج �سبورت�س
(�شاجنهاي) كومباين ليمتد
لينينج �سبورت�س
(�شاجنهاي) كومباين ليمتد
لينينج �سبورت�س
(�شاجنهاي) كومباين ليمتد
لينينج �سبورت�س
(�شاجنهاي) كومباين ليمتد
لينينج �سبورت�س
(�شاجنهاي) كومباين ليمتد
�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي
�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي
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املهنــــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2005/5/18
التجارة وال�صناعة 2005/5/18
التجارة وال�صناعة 2006/9/٣
التجارة وال�صناعة 2001/9/16
التجارة وال�صناعة 2001/9/16
التجارة وال�صناعة

2005/3/6

التجارة وال�صناعة 2005/5/31
التجارة وال�صناعة 2005/5/31
التجارة وال�صناعة

2005/4/٣

التجارة وال�صناعة 2006/4/16
التجارة وال�صناعة 2005/5/31
التجارة وال�صناعة 2014/3/26
التجارة وال�صناعة 2014/5/11
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م رقم
العالمة

ا�ســـــم ال�شركـــــــة

80428 43

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

التجارة وال�صناعة 2014/3/26

80427 44

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

التجارة وال�صناعة 2014/3/26

79612 45

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

التجارة وال�صناعة 2014/3/26

78984 46

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

التجارة وال�صناعة 2014/4/21

78983 47

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

التجارة وال�صناعة 2014/3/25

74801 48

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

التجارة وال�صناعة 2013/5/22

74800 49

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

التجارة وال�صناعة 2013/5/22

74799 50

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

التجارة وال�صناعة 2013/5/22

74798 51

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

التجارة وال�صناعة 2013/5/22

80789 52

�سن فارما�سيوتيكال
اند�سرتيز ال تي دي

2014/8/6
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التجارة وال�صناعة

تاريخ الت�سجيل

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٦

ا�ستــدراك
تن ـ ــوه وزارة التجـ ـ ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إل ــى �أنــه قـ ــد وق ــع خط�أ م ــادي عن ــد
ن�ش ــر �إعـالن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة عامر مبارك حبيب ال�سليمي و�شركاه  -ت�ضامنية،
املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( ،)١٤٤٤ال�صـادر بتاريخ  ٥ذو القعدة ١٤٤٣هـ ,املوافـق
 ٥يونيو ٢٠٢٢م� ،إذ وردت �صيغة الإعالن على �أنه انتهاء �أعمال الت�صفية لل�شركة املذكورة
بينما ال�صحيح هو �إع ــالن بدء �أعمال الت�صفية لها كالآتي:
عامر بن مبارك بن حبيب ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامر مبارك حبيب ال�سليمي و�شركاه  -ت�ضامنية
يعلـن عامر بن مبارك بن حبيب ال�سليمي �أنـه يقـ ـ ــوم بت�صفـي ـ ــة �شرك ـ ـ ــة عامر مبارك حبيب
ال�سليمي و�شركاه  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ،١٢٠٣٦٦٥
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م ،وللم�صفـي وح ــده ح ــق متثي ــل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
التـي:
ال�شركـة على العنوان آ
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم٩٩٢١١٦٣٣ :
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
لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة املحارة الف�ضية للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ،املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( ،)1369ال�صـادر بتاريخ  20ربيع الثاين
1442هـ ،املوافـق  6دي�سمرب 2020م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى
�أنه قد مت عزل امل�صفي  /مكتب املها لتدقيق احل�سابات ،وتعيني  /مكتب ا�ست�شارات الإدارية
فرييتا�س ،م�صفيا لل�شركـة املذكورة �أعــاله ،وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
هاتف رقم99753292 :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه بن عي�سى بن
حممد البادي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٦١٤٩٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٩٠٠٢٨٥:
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 أ�ع 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 �شنني بن حممد القرطوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد مطرح العاملية �ش�.ش.و
يعلن حممد بن �شنني بن حممد القرطوبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجماد مطرح العاملية
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٩٧٠٢٣وللم�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 رقم٩١٢١٤٢٩٨:
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 أ�ع 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 عبدالقادر بن عبداللـه البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صخور ال�شاخمة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن عبدالقادر بن عبداللـه البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صخور ال�شاخمة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٨١٣٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٧٩٦١٢٣٣٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
في�صل بن ح�سن بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صناع العاملية لال�ستثمار والتنمية �ش.م.م
يعلن في�صل بن ح�سن بن �أحمد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صناع العاملية لال�ستثمار
والتنمية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٨٣٠٠٢٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩١٢١٤١١١:
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 بخيت بن علي تبوك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألف ومليون للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن بخيت بن علي تبوك أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ألف ومليون للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٧٠٩٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٥/٢٥م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٦٥٩٥٠٥:
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
عي�سى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء �أكرب للتجارة �ش.م.م
يعلن عي�سى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء �أكرب للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٨٩٣٨وللم�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 الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩١٤٤٤٧٥:
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 م�شهود
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سريين املتكاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز م�شهود �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سريين املتكاملة للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٤٨٤٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٢م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٧٦٨:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٥٨٠٩١٩:
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 أ�ع 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 عبداللـه بن �أحمد مقيبل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدهناء املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علوي بن عبداللـه بن �أحمد مقيبل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدهناء املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٠٣٠٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٢٩٣٣٤٠:
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 أ�ع 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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�أنور �إبراهيم خلو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضارة ال�شرق الدولية �ش.م.م
يعلن �أنور �إبراهيم خلو�صي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ح�ضارة ال�شرق الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٩٢٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٤٠٣١٠١٠:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
في�صل بن حممد بن �سليم الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �ضواحي الغربة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن في�صل بن حممد بن �سليم الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضواحي الغربة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٩٥٩٣وللم�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 ٢٥:ر.ب٤٢١:
هاتف رقم٩٣٣٣٣٧٠٥:
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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جا�سم بن حممد بن �سامل العمبوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج للمقاوالت �ش.م.م
يعلن جا�سم بن حممد بن �سامل العمبوري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليج للمقاوالت �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٥٠٣٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٥٠٠٠١٠:
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 أ�ع 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
عي�سى بن غلوم بن ح�سن العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عي�سى و�إخوانه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عي�سى بن غلوم بن ح�سن العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عي�سى و�إخوانه للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٣٠٦٨٩٥وللم�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 ٧٢٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٣٢٩٢٣٩:
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 أ�ع 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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خليفة بن �سامل بن خليفة املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدور جمزي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن �سامل بن خليفة املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بدور جمزي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٢٣٦٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٨م ،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 ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٤٤٩:ر.ب٥٠٠:
هاتف رقم٩٢٣٧١٧٩٢:
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 أ�ع 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
ن�صر بن عبداللـه بن مبارك املع�شري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء �سيجان الوطنية �ش.م.م
يعلن ن�صر بن عبداللـه بن مبارك املع�شري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء �سيجان الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٦٦٩٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٧٢١٠٩٩٧:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن �سعيد بن �صالح الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم املتقدم �ش.م.م
يعلن حممود بن �سعيد بن �صالح الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجم املتقدم �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٩١٠٦٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٣١م،
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 رقم٩٩٢٢٦٦٠٥:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن عبداللـه بن حمود احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول خالت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن حمود احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول خالت للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٥١٧٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٥:ر.ب٤٠٠:
هاتف رقم٩٦٤٤٤٣١٠:
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 أ�ع 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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عمران بن �سعيد بن عمران املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الطموح ال�شامخ احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عمران بن �سعيد بن عمران املنذري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطموح ال�شامخ احلديثة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٩٧٣٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٠:ر.ب٤٠٠:
هاتف رقم٩٥٠٩٢٤٠٠:
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
مانع بن عامر بن علي احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع ال�صفاة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مانع بن عامر بن علي احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ينابيع ال�صفاة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٠٠٥٢وللم�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 ٢٥:ر.ب٤٢١:
هاتف رقم٩٣٣٣٣٧٠٥:
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 �أحمد بن �سعيد امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ختام الريف للمقاوالت واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن �سعيد امل�شيخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ختام الريف للمقاوالت
واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٥٧٦٧وللم�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 رقم٩٢٧٤٤٥٠٠:
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 أ�ع 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
يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع روابط املنطق �ش.م.م
يعلن يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع روابط املنطق
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٤٩٩٤وللم�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 ٣٨٣:ر.ب١٣١:
هاتف رقم٩٣٣٢٤٨١٨:
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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�أمين بن �إبراهيم بن علي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد النهرين للتجارة �ش.م.م
يعلن �أمين بن �إبراهيم بن علي الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روافد النهرين للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٨٥٥١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣١١٨٥٥- ٩٢٨١٥٦٥٥:
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 أ�ع 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 �سعيد بن �سويد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ورثة �سعيد بن �سويد بن جمعة الوهيبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن �سويد الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ورثة �سعيد بن �سويد بن
جمعة الوهيبي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠١٩٣١٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩١١١٩٥١٣:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن علي بن ناجم الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الكامل احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن علي بن ناجم الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج الكامل احلديثة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٠٢٩٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٢٢٢٩٧٠:
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 أ�ع 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
مبارك بن �سعيد بن �سيف ال�سلطي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صوت ال�صفرد �ش.م.م
يعلن مبارك بن �سعيد بن �سيف ال�سلطي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صوت ال�صفرد �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٩٢٥٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٣٠٥٥٥٥٣:
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 أ�ع 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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�أ�سلم بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل جيدان للتجارة �ش.م.م
يعلن �أ�سلم بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�ستقبل جيدان
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٢٤٢٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٨٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٢٦٠٦٦٨٠:
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 أ�ع 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
�إح�سان بن علي بن عبا�س اليو�سف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فوالذ املتحدة �ش.م.م
يعلن �إح�سان بن علي بن عبا�س اليو�سف �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فوالذ املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٠٢٤١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٢٩م ،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 ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٠:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٩٧٨٨٧٧٨:
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 نا�صر بن �سامل الطار�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم اجلنبة للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن نا�صر بن �سامل الطار�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سائم اجلنبة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٢٤٧٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٦٣٢١٢٢٤:
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 حميد بن �سعيد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثلية للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حميد بن �سعيد الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أثلية للتجارة واخلدمات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٢٠٦٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٠٩:ر.ب١٣٠:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سيف بن نا�صر الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأماجد للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سيف بن نا�صر الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأماجد للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٦٤٣٣١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١٦٨:ر.ب٣١٨:
هاتف رقم٩٩٤٤٠٧٦٤:
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 خفدي مل�شاريع املياه والتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سيف بن نا�صر الغافري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خفدي مل�شاريع املياه والتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٢٢٣٠٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٢٧:ر.ب٣٢٩:
هاتف رقم٩٩٤٤٠٧٦٤:
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 علي بن دروي�ش البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املاء الأزرق العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن علي بن دروي�ش البطا�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املاء الأزرق العاملية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٦٧٠٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٩٩٧:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٣٣٢٢١٨:
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 أ�ع 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 بيت الأعمال العاملي �ش.م.م
يعلن بدر بن علي بن دروي�ش البطا�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت الأعمال العاملي �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٣٩٥٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٩٩٧:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٣٣٢٢١٨:
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 �سليمان بن �سامل الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدجاج احلار �ش.م.م
يعلن يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدجاج احلار �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٦٦١٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٢٣:ر.ب١٤٠:
هاتف رقم٩٣٣٢٤٨١٨:
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
عبدالرحمن بن خلفان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خلزميات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن خلفان الأن�صاري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خلزميات للتجارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢٣٠٧٣٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٤٩٢٦٦٠:
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 أ�ع 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 الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج مزون لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خليج مزون لال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥١٤٩٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
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 أ�ع 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 عبداللـه بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كيان التفا�ؤل للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن عبداللـه بن حممد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كيان التفا�ؤل للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٩١٦٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٥٠:ر.ب١٢٤:
هاتف رقم٩٦٦٦٦٦٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأطل�س الف�ضية  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الأطل�س الف�ضية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٧٢٧٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٥٦:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٦٣٠٢٥٥٥:
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 أ�ع 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 نخيل مزون  -تو�صية
يعلن حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نخيل مزون  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٩٤٢٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٥٠٤:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٦٣٠٢٥٥٥:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طموح الأخوة �ش.م.م
يعلن عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طموح الأخوة �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٤٦٥٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٠١٠:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٨٢٨٢٢١١:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو رتيل احل�سني �ش.م.م
يعلن عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو رتيل احل�سني �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٣٩٢٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٠١٠:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٨٢٨٢٢١١:
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 أ�ع 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 �سامل بن مبارك املغيزوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق اجلنبة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سامل بن مبارك املغيزوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شروق اجلنبة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٥٤٥٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٤٥:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٦٣٢١٢٢٤:
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 �شواطئ جزماء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سامل بن مبارك املغيزوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شواطئ جزماء للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٨٥٧٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٤٥:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٦٣٢١٢٢٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن �سعيد بن حممد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن �سعيد املقبايل و�إخوانه للتجارة  -تو�صية
يعلن حممود بن �سعيد بن حممد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد بن �سعيد املقبايل
و�إخوانه للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠٣٩٦٨٩وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٨٧:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٥٣٠٦١٠٥:
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 أ�ع 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 �سامل بن علي النجار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املدار العربي املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن علي بن �سامل بن علي النجار أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املدار العربي املتحدة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢١٣٨٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ١٢٥٣:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٩٧٧٧٠٩٧:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن م�سلم بن �ساملني الكيومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري امليحة للمقاوالت  -تو�صية
يعلن عي�سى بن م�سلم بن �ساملني الكيومي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صحاري امليحة للمقاوالت -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٢٣٤٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٥٧:ر.ب٣١٦:
هاتف رقم٩٦٩٩٩٦٠٧:
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 أ�ع 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
�إ�سماعيل بن �سامل بن عبداللـه ال�شرياوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إ�سماعيل بن �سامل ال�شرياوي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �إ�سماعيل بن �سامل بن عبداللـه ال�شرياوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إ�سماعيل بن �سامل
ال�شرياوي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٣٠٧١٠٥٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٢٠١٠٠٠:
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 أ�ع 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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عبدال�سالم بن نا�صر بن عبداللـه اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبدال�سالم بن نا�صر اخلرو�صي و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن عبدال�سالم بن نا�صر بن عبداللـه اخلرو�صي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبدال�سالم بن نا�صر
اخلرو�صي و�شركاه للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٢٣٠٤٦
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٠٨:ر.ب١١١:
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
خالد بن عبداللـه بن �سليمان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء النه�ضة املتحدة  -تو�صية
يعلن خالد بن عبداللـه بن �سليمان ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضياء النه�ضة املتحدة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٤٨٢٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٨١:ر.ب٣١٨:
هاتف رقم٩٢٣٥٤٥٩٠:
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 أ�ع 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 خمي�س بن خلفان املزيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد �صحم للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن خمي�س بن خلفان املزيني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سد �صحم للتجارة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٠٤٣١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٨:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٠٧٨٤٣٤:
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 أ�ع 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
خمي�س بن عو�ض بن �سيف الغريبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغريبي والبلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خمي�س بن عو�ض بن �سيف الغريبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغريبي والبلو�شي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧٣٩٢٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٢٥٠٠٠٨١:
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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عبدالرحمن بن خلفان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن عبداللـه بن حممد املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن خلفان الأن�صاري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن عبدالـله بن حممد
املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٣١٨٤٥٢٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٤٩٢٦٦٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ر�ستم بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج املحامد للتجارة  -تو�صية
يعلن ر�ستم بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة برج املحامد للتجارة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٠٣٣٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٨م،
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 ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٨٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٢١٥٢٣٤٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن قا�سم الكحايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق ال�شرقية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن قا�سم الكحايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طريق ال�شرقية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٠٥٠٤وللم�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 �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٦٦٦٠٩٩:
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
خالد بن حمد بن علي اليعقوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض ال�سر العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن حمد بن علي اليعقوبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض ال�سر العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٣٢٤٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٦م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٧٧:ر.ب٥١٦:
هاتف رقم٩٩١١٦٢٢٢:
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 أ�ع 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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عبدالوحيد حاج جان حممد غالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو با�سل املتحدة  -تو�صية
يعلن عبدالوحيد حاج جان حممد غالم أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو با�سل املتحدة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٤٩٦٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤٠٥:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٨٨٩١٦٦٨:
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 أ�ع 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
حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حبيب بن عبداللـه الزدجايل وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حبيب بن عبداللـه الزدجايل
وولده للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٥٨٥٩٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،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 ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨٩٠٩٠٣:
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 أ�ع 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 �سامل بن م�سعود النزواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور وادي احللتي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صقور وادي احللتي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧٦٨٣٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ٤٠٦:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٧٨٠٤٠٨٨:
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
�سليمان بن حمد بن �سعيد اخلمب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلمب�شي املا�سية  -ت�ضامنية
يعلن �سليمان بن حمد بن �سعيد اخلمب�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلمب�شي املا�سية  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٧٩٥٨وللم�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 الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٣٣٣٣٤٨٤:
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 أ�ع 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 �سيف بن �سامل املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن �سيف املقبايل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن �سيف بن �سامل املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي بن �سيف املقبايل للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٨٥١٦وللم�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 ٣٣٧:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٥٣٥٤٣٩٥:
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 أ�ع 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
خالد بن �سعيد بن حميد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع خالد البادي الوطنية للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �سعيد بن حميد البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع خالد البادي الوطنية
للمقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٩٠٠٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٣٩:ر.ب٣١١:
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 أ�ع 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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عامر بن حمد بن �سامل املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل اجلاح�س الوطنية للمقاوالت �ش.م.م
يعلن عامر بن حمد بن �سامل املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معامل اجلاح�س الوطنية
للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٣٨٥٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٨م ،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 الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٤٧:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٥١٨٨٢١١:
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 را�شد بن �سليم ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار ال�سريع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االبتكار ال�سريع للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٧٢٠٨وللم�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 �شمال الباطنة
�ص.ب ٣١٣:ر.ب٣١٦:
هاتف رقم٩٩٤٢١٣٣٠:
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 أ�ع 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 دروي�ش بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي الوقيبة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن دروي�ش بن �أحمد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روا�سي الوقيبة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٣١٨٣وللم�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 ٣٣٤:ر.ب٣٢١:
هاتف رقم٩١١١٢٢٣٤:
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 أ�ع 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 غا�سي بن دغيميل اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحائب ال�شام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن غا�سي بن دغيميل اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سحائب ال�شام للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٠٣١٧وللم�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 ٢٧١:ر.ب٤٢١:
هاتف رقم٩٥٥٥٥١٨٣:
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 أ�ع 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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مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل ال�سيارات ال�ضخمة �ش.م.م
يعلن مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامل ال�سيارات ال�ضخمة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨١٨٥٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٢/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
العذيبة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٣٥٨:ر.ب١١٢:
هاتف رقم ٩٩٣٢٦٢٣٢- ٢٤١٣٩٣٥٠:فاك�س رقم٢٤١٣٩٣٥٠:
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 أ�ع 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 عبداللـه بن ح�سن فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجتهدون للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن ح�سن فا�ضل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجتهدون للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠٦٢٦٢٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٩١٠٠٨٠:
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 أ�ع 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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نوح بن �إ�سحاق بن �إ�سماعيل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول �شنا�ص املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن نوح بن �إ�سحاق بن �إ�سماعيل البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صول �شنا�ص املتحدة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٧٣٤٨وللم�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 �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٥٣:ر.ب٣٢٤:
هاتف رقم٩٠٤٠٠٠٠٣:
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 أ�ع 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 خليفة بن �سيف الربيعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرمول للإن�شاء والتعمري  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن خليفة بن �سيف الربيعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرمول للإن�شاء والتعمري -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٩٨٠٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٠٤٠٠٠٤:
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 أ�ع 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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ح�سن بن �سامل بن عبداللـه الذهب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنوار ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ح�سن بن �سامل بن عبداللـه الذهب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأنوار ال�شاملة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٦٧٠٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٥٨٢٣٣٣:
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
برابود كومار كيمجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأجنحة العاملية �ش.م.م
يعلن برابود كومار كيمجي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأجنحة العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٠٨٠٢٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٧/٢٤م ،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 ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٥٦:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٢٨٣٦٤٩٥:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن حممد بن علي املعيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفحات اجلنان للم�شاريع �ش.م.م
يعلن �سامل بن حممد بن علي املعيني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نفحات اجلنان للم�شاريع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٨٧٩٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٠١:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٢٣٣٤٣٣٧:
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 أ�ع 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
عبدالرحمن بن �سليمان بن متيم الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اخلدمات الفنية وامليكانيكية املتطورة �ش.م.م
يعلن عبدالرحمن بن �سليمان بن متيم الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلدمات الفنية
وامليكانيكية املتطورة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٦٠١٤وللم�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 ١٧٥:ر.ب٦١٢:
هاتف رقم٩٩٤٤٧٠٤٠:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �سعيد بن حممد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم املحافظة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن �سعيد بن حممد الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم املحافظة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٣٠٧٨وفقا 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 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 ٤٣:ر.ب٥١٦:
هاتف رقم٩٩٥٧٧٦٦٦:
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 أ�ع 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
عبدالهادي بن �صالح بن فرج العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سباح للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالهادي بن �صالح بن فرج العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�سباح للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١١٣٨٨٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٢٣١٠:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٢٧٢٧٠٧٣:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن ظليع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ص أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ابن ظليع للتجارة واملقاوالت -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٧١٢٠١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩١٥٥٥٥٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو �سهيل غوا�ص للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ص �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو �سهيل غوا�ص للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٢٣٠٤٠٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩١٥٥٥٥٨٩:
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 القلعة الكربى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ص أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القلعة الكربى للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٢٩٩٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩١٥٥٥٥٨٩:
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 املها العربية العاملية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �سهيل بن ظليع غوا�ص أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املها العربية العاملية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٢١٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩١٥٥٥٥٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سامل بن هدوب الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صداف الغبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سامل بن هدوب الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صداف الغبي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥١٠١٣وللم�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 ٩٤:ر.ب٤٢١:
هاتف رقم٩٩٧٧٣٣٠١:
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 مرايا احلوية للم�شاريع �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن هدوب الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرايا احلوية للم�شاريع �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٩٩١٨وللم�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 ٩٤:ر.ب٤٢١:
هاتف رقم٩٩٧٧٣٣٠١:
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 أ�ع 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 �سليمان بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة �صحار ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة �صحار ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٦٨٠٦وللم�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 رقم٩٦٢٣٣٤٤٨:
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 أ�ع 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
حمدان بن علي بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجد الواعد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمدان بن علي بن حممد احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجد الواعد للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٨٩٨٠١وللم�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 ٤٢٠:ر.ب٤٢١:
هاتف رقم٩٩٣١١٣٣٨:
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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�سهيل بن خمي�س بن حارب احلامدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برهان الباطنة احلديثة �ش.م.م
يعلن �سهيل بن خمي�س بن حارب احلامدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة برهان الباطنة احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٩٥٨٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٣٥١٧٧٧٩:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريان الغبرياء للتجارة  -تو�صية
يعلن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ريان الغبرياء للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٣١٩١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٢:ر.ب٥١٢:
هاتف رقم٩٩٤٢٢٤٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع 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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خلفان بن حممد بن علي املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�ساحل الع�صرية  -تو�صية
يعلن خلفان بن حممد بن علي املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة ال�ساحل الع�صرية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٧٩٣١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٨/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية قريات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٨٨١٨٦:
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 أ�ع 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
�أنور بن عبدالرحمن بن عي�سى اخلنجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع الدقم البيئي �ش.م.م
يعلن �أنور بن عبدالرحمن بن عي�سى اخلنجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منتجع الدقم
البيئي �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٠٣٢وللم�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 ٧١٧:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٩٣٣٧١٧١:
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 أ�ع 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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هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة لإدارة امل�شاريع �ش.م.م
يعلن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املتحدة لإدارة امل�شاريع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٦٨٦٦وللم�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 ١١:ر.ب١١٨:
هاتف رقم٩٩٣٢٥٤٦٨:
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 �سعود بن حم�سن العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روعة الأنظار الوطنية �ش.م.م
يعلن عمر بن �سعود بن حم�سن العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روعة الأنظار الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٥٧٤٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ٥٢٠:ر.ب١٢٢:
هاتف رقم٩٩٤٤٨٣٤١:
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 �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة احلياة احلديثة العاملية للتجارة العامة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن علي بن �إبراهيم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلياة احلديثة العاملية
للتجارة العامة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٤٢٥٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٥٣٤٣٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول اجلزيرة للتجارة والنقل  -ت�ضامنية
يعلن عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول اجلزيرة
للتجارة والنقل  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٧٦٤٠١وللم�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 رقم٩٩٣٣٠١٩١:
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداملجيد بن �أحمد بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداملجيد بن �أحمد بن حممد البلو�شي و�شريكه �ش.م.م
يعلن عبداملجيد بن �أحمد بن حممد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداملجيد بن �أحمد بن
حممد البلو�شي و�شريكه �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٤٣٣٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٧٤٩٠٨١:
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 أ�ع 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
�سهيل بن را�شد بن �سهيل البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة را�شد بن �سهيل بن �سويد البادي وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سهيل بن را�شد بن �سهيل البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة را�شد بن �سهيل بن �سويد البادي
وولده للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٠١٦٥١٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٧٧٧٧٩٨٣:
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 أ�ع 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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فاطمة بنت حممد بن خمي�س الغافرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواء للت�صميم الإبداعي �ش.م.م
تعلن فاطمة بنت حممد بن خمي�س الغافرية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة رواء للت�صميم الإبداعي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٥٩٢٩وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٦٥٥:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٥٥٣٠٠٩٤:
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 أ�ع 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
عائ�شة بنت حممد بن �سامل احلامتية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوات جوهرة البنف�سج  -ت�ضامنية
تعلن عائ�شة بنت حممد بن �سامل احلامتية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة خطوات جوهرة البنف�سج -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٠٣٨٩وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٣٣:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩١٢٥١٢٧٩:
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 أ�ع 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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�سعيد بن �سامل بن �سعيد العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العناية الق�صوى بال�سيارات �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن �سعيد العلوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العناية الق�صوى بال�سيارات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٨٦٣٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٦م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٧٠٠٠٠:
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 أ�ع 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 حميد بن نا�صر احلرملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو حنني احلديثة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حميد بن نا�صر احلرملي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أبو حنني احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٥٨٤٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٠١٢٣٩٥:
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 أ�ع 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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ح�سني بن عبداللـه بن علوي باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ح�سني بن عبداللـه و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ح�سني بن عبداللـه بن علوي باعمر أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ح�سني بن عبداللـه و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٤١٤٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٢م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٦٢:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٦٦٦٩٩٤٣:
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
�سعود بن عبدالعزيز بن �أحمد املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا كتارا للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعود بن عبدالعزيز بن �أحمد املرهون أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سرايا كتارا للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٦٠٨٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢١٦٦٦٦٦:
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 عامر بن �أحمد اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن علوي الكاف و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن عامر بن �أحمد اليافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد بن علوي الكاف
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠٧١٣٥٥وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/١٢/٢٤م ،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
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٢٠٧٢٦:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٧٠٨٠٤٤٢:
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 أ�ع 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
عبدالرحمن بن خليفة بن حممد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال عوتب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن خليفة بن حممد ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال عوتب للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٣٤٣٤٣٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٦١:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٤٥٥٣٩١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن حمود بن �سامل املر املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العال للوحات الطرق �ش.م.م
يعلن حمد بن حمود بن �سامل املر املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العال للوحات الطرق
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٩٠٧٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٣٣٢:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٣٣٢٢٩٨:
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 �سلطان بن �أحمد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الباطنة الوطنية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سلطان بن �أحمد اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق الباطنة الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٥٧٣٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٦:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٦٦٩٠٦٩٩:
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 أ�ع 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 م�سلم بن علي الربعمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليزن للم�شاريع العمالقة للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن م�سلم بن علي الربعمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اليزن للم�شاريع العمالقة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٦٣٧٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٩٩٢٩٩:
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 اال�ستقرار العربية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن م�سلم بن علي الربعمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اال�ستقرار العربية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٢٨٣٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٩٩٢٩٩:
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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خليفة بن �سامل بن خليفة املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الظاهرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن �سامل بن خليفة املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع الظاهرة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٩٥٨٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٢٩٣:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٢٣٧١٧٩٢:
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 أ�ع 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 �سامل بن حمد الربيعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج احلرمية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن حمد الربيعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة برج احلرمية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٣٥٨١٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ٩٤:ر.ب٣١٦:
هاتف رقم٩٢٣٩٠١٥٩:
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 علي بن عمرب غوا�ص الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدوينا لال�ستثمارات �ش.م.م
يعلن نا�صر بن علي بن عمرب غوا�ص الكثريي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بدوينا لال�ستثمارات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٦٠٠٠٧وللم�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 رقم٩٩٧١٨٣٣٣ :
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
�إبراهيم بن مبارك بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤيا الباطنة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن مبارك بن �سامل العجمي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ر�ؤيا الباطنة املتحدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٢٧٣٠٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١١م ،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 امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٨٩ :ر.ب٣١٢ :
هاتف رقم٩٦٢٢٩٠١٠ :
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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هزاع بن علي بن حمود الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شباب العال للتجارة �ش.م.م
يعلن هزاع بن علي بن حمود الفار�سي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شباب العال للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٣٧١٦٤وفقا لقرار جمعية
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٩٤٩٦٤٤ :
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
ريا�ض عا�شور يو�سف ك�سكا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الق�صر امللكي للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن ريا�ض عا�شور يو�سف ك�سكا�س أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الق�صر امللكي للم�شاريع املتكاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  ،١٣٧٩٣٠٧وللم�صفي وحـده ح ــق
متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٧٦٧٨٤٦ :
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 دروي�ش بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن دروي�ش البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن دروي�ش بن �أحمد البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن دروي�ش
البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرقـ ــم  ،١٠٥٧٩٣٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٧٨٩ :ر.ب٣٢١ :
هاتف رقم٩١١١٢٢٣٤ :
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
�شنونة بنت �سامل بن حبيب البطا�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شنونة بنت �سامل بن حبيب البطا�شي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �شنونة بنت �سامل بن حبيب البطا�شية أ�نـها تقوم بت�صفـيــة �شركة �شنونة بنت �سامل بن
حبيب البطا�شي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١٤١٧٣٣٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١٩م ،وللم�صفية وحـدها حق متثي ـ ــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صف ــية ف ــي كافة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�سيح الظبي  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٩٧ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٢٢٣٦٣٤٩ :
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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خالد بن خمي�س بن علي العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغزالن الوطنية للإعمار والتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن خمي�س بن علي العامري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الغزالن الوطنية للإعمار
والتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٧٦١٤١٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٨٢٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٥٥٠٨٠٩٠ :
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 �سامل بن نا�صر الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع طبيعة بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �سامل بن نا�صر الوهيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة روائع طبيعة بدية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١٢٥١٠٣
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٠ :ر.ب٤٠٠ :
هاتف رقم٩٦٤٦٦٦٥٠ :
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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حبيب بن �سعيد بن م�سعود العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع كاوا�س احلديثة �ش.م.م
يعلـن حبيــب بــن �سعيــد بن م�سعـود العامري �أنـه يقوم بت�صفـي ـ ــة �شركة م�شاريــع كـ ــاوا�س
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٣١٥٥٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٤٥١ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٢٧١٦٦٠٠ :
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
ح�سني بن عبداللـه بن علوي باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ح�سني بن عبداللـه علوي باعمر و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ح�سني بن عبداللـه بن علوي باعمر �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ح�سني بن عبداللـه
علوي باعمر و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم
 ،١١٣٤١٣٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٣م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٢ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٦٦٦٩٩٤٣ :
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 أ�ع 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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فهد بن نا�صر بن من�صور الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ليوان العرب احلديثة �ش.م.م
يعلن فهد بن نا�صر بن من�صور الرحبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ليوان العرب احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١١٧٤١٣وللم�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 ١٧٠ :ر.ب١٣٢ :
هاتف رقم٩٨٠٤٨٥٤٨ :
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
�سلطان بن علي بن حميد الزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطوب املا�سي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سلطان بن علي بن حميد الزيدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الطوب املا�سي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٦٣٤٥١وللم�صفي
وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٩١١٤٩١ :
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن نا�صر البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قف�صا العامرة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن نا�صر البادي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة قف�صا العامرة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٩٨٢٣٧وللم�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 ٣٦٤ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٢٦٩٩٤٧٤ :
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 نا�صر بن حارث املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن نا�صر بن حارث املعمري و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن نا�صر بن حارث املعمري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سامل بن نا�صر بن حارث
املعمري و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،٣١٧٨١٤٥وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٢٢٤٥٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن حممد بن عامر املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة الفلكية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سيف بن حممد بن عامر املعمري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة املجرة الفلكية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١١٧١٢٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٧٨ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٦٠٠٧٠٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �أحمد بن علي احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي العراقي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �أحمد بن علي احلب�سي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بوادي العراقي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٧٣٣٧١٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨٢٨٤٩٢ :
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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حماد بن عبيد بن حممد النعماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نبع طيوي احلديثة �ش.م.م
يعلن حماد بن عبيد بن حممد النعماين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة نبع طيوي احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٩٠٥٤٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٣م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
غال ال�صناعية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٢٦ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٢١٧٢٥٢٩ :
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
�صالح بن �سيف بن حممد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوهج لتقنية املعلومات  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن �سيف بن حممد الهنائي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الوهج لتقنية املعلومات -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمان ـ ــة ال�سج ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٠٧٩٦٥وللم�صفـ ــي وحـ ــده
حق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املوالح اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٤٠٣٠٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية املتحدة ملا وراء البحار �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية املتحدة ملا وراء
البحار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٦٠٢٧٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٩م ،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 ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
امل�سفاة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤ :ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣ :
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 أ�ع 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 حممد بن ب�شري اخلوالدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة دار الرافدين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن ب�شري اخلوالدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ل�ؤل�ؤة دار الرافدين
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٧٨٤٧٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٠٦٦٠٧٣ :
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 أ�ع 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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غد ّير بن را�شد بن �سيف ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح عوتب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن غد ّير بن را�شد بن �سيف ال�شبلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سيح عوتب للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢١٦١٧٨وللم�صفي وحـده
حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٨٩٣٩٥٩٣ :
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
را�شد بن حمد بن علي العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع الر�سة احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن حمد بن علي العلوي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ينابيع الر�سة احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١٥٣٠٨٧
وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٧٤٥٨٨٦ :
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 م�سعود بن جمادح الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعايل لال�ست�شارات الإدارية والرتبوية �ش.م.م
يعلن علي بن م�سعود بن جمادح الكثريي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة املعايل لال�ست�شارات
الإدارية والرتبوية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٣٢٩١٣٩
وفقا التفاق ال�شركاء ٢٠٢٢/٦/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٥٥٥٥٠٠ :
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 �سامل بن مبارك املغيزوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طوفان اخل�ضراء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سامل بن مبارك املغيزوي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة طوفان اخل�ضراء للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٥٧٦٤٦وللم�صف ــي وح ــده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٤٥ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٦٣٢١٢٢٤ :
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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�سامي بن عبداللـه بن �سامل الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد الع�صرية  -ت�ضامنية
يعلن �سامي بن عبداللـه بن �سامل الكويلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة القائد الع�صرية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٢٨١٥١وللم�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 رقم٩١١٥٠٠٠١ :
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
�سيف بن �أحمد بن من�صور الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نزوى للم�شاريع واخلدمات �ش�.ش.و
يعلن �سيف بن �أحمد بن من�صور الهنائي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة نزوى للم�شاريع
واخلدمات �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٩١٦٥٩وفقا
التفاق ال�شركاء ٢٠٢٢/٦/٩م ،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 نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٨٨٨١٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعود بن عبدالعزيز بن �أحمد املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س خلدمات الت�أمني �ش.م.م
يعلن �سعود بن عبدالعزيز بن �أحمد املرهون �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سا�س خلدمات
الت�أمني �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٢٨٤٧٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢١٦٦٦٦٦ :
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
�سعادت نيا حميد �أحمد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صبا ملا وراء بحوث الرقمنة �ش.م.م
يعلن �سعادت نيا حميد �أحمد أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �صبا ملا وراء بحوث الرقمنة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٤٤٤٣٢وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢٢/٤/٢٨م ،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 الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٤٠٩٤١٨٨ :
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 أ�ع 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 حمود بن نا�صر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغرتب �ش.م.م
يعلن حممد بن حمود بن نا�صر البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة املغرتب �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠١٩٨٠١وفقا التفاق ال�شركاء ٢٠٢٢/٤/٥م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٨٩٢ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٥٦١٩٠٢٥ :
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
مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عني املن�صورة للتجارة �ش.م.م
يعلن مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة عني املن�صورة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٤٤٧٩٥وفقا حلكم املحكمة
االبتدائية بربكاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٣٥٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم ٩٩٣٢٦٢٣٢ - ٢٤١٣٩٣٥٠ :فاك�س رقم٢٤١٣٩٣٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن عبداللـه بن حفيظ الكاف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سكر ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن حفيظ الكاف أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ال�سكر ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٨٦٩٧٦وللم�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 رقم٩٢٣٢٢٢٢٩ :
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 �سامل بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي وعبداللـه �أبناء �سامل بن حممد الوهيبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علــي بن �سامل بن حممد الوهيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة عل ــي وعبداللـه �أبنــاء
�سامل بن حممد الوهيبي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرق ـ ــم  ،١١١٠٣٢٦وللم�صف ــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٤٤٧٣٤٧٧ :
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 حلي�س بن حممد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ �صحم الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رذاذ �صحم الوطنية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1113187وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95596681 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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 بن �سامل ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أم القرى احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن خلفان بن �سامل ال�شبلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أم القرى احلديثة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1142606
وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99351943 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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 حممد بن ب�شري اخلوالدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س اخلليج الأبي�ض  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن ب�شري اخلوالدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نربا�س اخلليج
الأبي�ض  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1135824وللم�صفي
وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم96066073 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عادل بن �أحمد بن حممد العليان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة �صاللة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عادل بن �أحمد بن حممد العليان أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة �صاللة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2139774وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99293000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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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عبدال�سالم بن حممد بن عبيد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الزاهي الربونزي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبدال�سالم بن حممد بن عبيد الرو�شدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزاهي الربونزي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجل ـ ــة لدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتج ــاري بالرق ـ ــم ،1157614
وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 364 :ر.ب319 :
هاتف رقم97232345 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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 ربيع بن حممد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خزائن �صحم للتعدين �ش.م.م
يعلن �سعيد بن ربيع بن حممد البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خزائن �صحم للتعدين
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1349043وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99311345 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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 طالب بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الزعفران احلديث �ش.م.م
يعلن �أحمد بن طالب بن �إبراهيم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة رونق الزعفران
احلديث �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1232176وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99884558 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ماجد بن �سعيد بن �سيف الطوقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدر�سة علماء الغد اخلا�صة �ش.م.م
يعلن ماجد بن �سعيد بن �سيف الطوقي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة مدر�سة علماء الغد
اخلا�صة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1324878وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 55 :ر.ب400 :
هاتف رقم96555514 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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 �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سفي وخو�شبخت للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن علي بن �إبراهيم البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يو�سفي وخو�شبخت
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1286591وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 80 :ر.ب328 :
هاتف رقم99534344 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي 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
را�شد بن حممد بن حميد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هبوب التلعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن حممد بن حميد املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة هبوب التلعة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1054824وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 77 :ر.ب419 :
هاتف رقم92430101 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�شمو�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اجلالبوت الفاخر للدعاية والإعالن  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�شمو�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـي ل�شركة اجلالبوت الفاخر
للدعاية والإعالن  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1265891
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للأعمال املتقدمة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي لل�شركـ ــة العاملية للأعمال
املتقدمة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1234863ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة اجلنوبية لل�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـت ـ ــه ال�س�صفـ ــي لل�شركـ ــة اجلنوبية لل�شرق
الأو�سط �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1684248ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة الريا�ض العاملية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعــي ب�صفـتـ ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شرك ـ ــة جمموعــة الري ــا�ض
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1179611ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-253-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١446

�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة ال�شمالية املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي لل�شركـ ــة ال�شمالية املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1837184ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة اخلليج العاملية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جمموعة اخلليج
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1178366ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجموعة الدولية احلديثة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املجموعة الدولية
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1180656ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن علي ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطرف الأول للإن�شاءات �ش.م.م
يعلـن حممد بن عبداللـه بن علي ال�سليماين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الطرف الأول
للإن�شاءات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1160697ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن ح�سن بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ملهم املعمري للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن ح�سن بن �سامل املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة �أبو ملهم املعمري للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1068236ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمر بن نا�صر بن �سيف ال�سلماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صراحة اللوج�ستية �ش.م.م
يعلـن عمر بن نا�صر بن �سيف ال�سلماين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�صراحة اللوج�ستية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1210685ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سليمان بن حممد الظهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة قناديل م�سندم للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن �سليمان بن حممد الظهوري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة قناديل م�سندم
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1128937
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه و�شيبان للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفي ل�شركة عبداللـه
و�شيبان للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1357148ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمد بن جمعة بن عداي ال�شيباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صيلة الدولية �ش.م.م
يعلـن حمد بن جمعة بن عداي ال�شيباين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة الأ�صيلة الدولية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1121674ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيماء الوطنية �ش.م.م
يعلـن حمد بن جمعة بن عداي ال�شيباين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة هيماء الوطنية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،5134595ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خط الو�سطى للتجارة �ش.م.م
يعلـن حمد بن جمعة بن عداي ال�شيباين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة م�شاريع خط الو�سطى
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1005293ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن حميد القم�شوعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي وحميد القم�شوعي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سامل بن حميد القم�شوعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة علي وحميد القم�شوعي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1248652ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن عبداللـه بن �سامل املرهون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فتى الأجيال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن عبداللـه بن �سامل املرهون ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة فتى الأجيال للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2198770ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز العائلة الطبي �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مركز العائلة
الطبي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3246914ع ــن انتهاء
�أعــمال 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 الزهراء للخدمات واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفـ ــي ل�شركة
الزهراء للخدمات واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1734741ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن حممد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع اجلابري والبلو�شي الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن عبداللـه بن حممد اجلابري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع اجلابري
والبلو�شي الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1155073ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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فهد بن علي بن حممد املزيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول املهاب للتجارة  -تو�صية
يعلـن فهد بن علي بن حممد املزيني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سهول املهاب للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1030611ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن �سعيد احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�صايل بدية للخدمات التجارية  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سامل بن �سعيد احلجري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركـة �أ�صايل بدية للخدمات
التجارية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1269201ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ر�ضا بن جمعة بن حممد �آل �صالح
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمة التل للفنادق وال�سياحة �ش.م.م
يعلـن ر�ضا بن جمعــة بن حممد �آل �صالح ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة قمـ ــة التـ ــل للفنـ ــادق
وال�سياحة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1549928ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خليفة بن �سعيد بن خلفان الندابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج ال�سرور للإن�شاءات �ش.م.م
يعل ــن خليف ــة بن �سعي ــد بن خلف ــان الندابــي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبـ ــراج ال�سـ ــرور
للإن�شاءات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1105374ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سليم بن حمد اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�سارة جمان العاملية �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن �سليم بن حمد اجلحافـي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ك�سارة جمان العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1223555ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بدر بن �سليمان بن را�شد الربطماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة اجلديدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن بدر بن �سليمان بن را�شد الربطماين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املجرة اجلديدة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1184709ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الربطماين املتقدمة �ش.م.م
يعلـن بدر بن �سليمان بن را�شد الربطماين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع الربطماين
املتقدمة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1226159ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن زيد بن حممد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�شاح الالمع للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن زيد بن حممد امل�سكري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الو�شاح الالمع للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1044233ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن علي بن �إبراهيم املجدوعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجدوعي للوج�ستيات �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن علي بن �إبراهيم املجدوعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املجدوعي
للوج�ستيات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1311565ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سلطان بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صقر الغبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سلطان بن �سامل احلجري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �صقر الغبي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1037128ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
زيون بنت را�شد بن �سامل اجلابرية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاتي فا�شون للتجارة �ش.م.م
تعلـن زيون بنت را�شد بن �سامل اجلابرية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة تاتي فا�شون للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1284074ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
حممد بن نا�صر بن حممد اجلامودي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنائن ويهي املر �ش�.ش.و
يعل ــن حممد بن نا�ص ــر بن حمم ــد اجلام ــودي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة جنائ ـ ــن ويه ــي
املر �ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1354366ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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قي�س بن �إبراهيم بن �أحمد ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكنلوجيا للبناء �ش.م.م
يعل ــن قي�س بن �إبراهيم بن �أحمد ال�شيزاوي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شرك ــة تكنلوجيا للبناء
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1286512ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن خمي�س بن خلفان البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوادر جمز  -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن خمي�س بن خلفان البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة نوادر جمز  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1145663ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن خمي�س بن عبداللـه املانعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ربوع لوى املا�سية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن هالل بن خمي�س بن عبداللـه املانعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ربوع لوى املا�سية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1125177
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سهري بنت عبداللـه بن حممد الفار�سية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج الباطنة املتكاملة للتجارة  -تو�صية
تعلـن �سهري بنت عبداللـه بن حممد الفار�سية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة �أمواج الباطنة
املتكاملة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1204054
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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حمد بن �سلطان بن حمد العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات ال�سماء �ش.م.م
يعلـن حمد بن �سلطان بن حمد العرميي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جموهرات ال�سماء
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1786121ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سن بن حممد بن ح�سني اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سهم الثالثة  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سن بن حممد بن ح�سني اللواتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأ�سهم الثالثة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1520385ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن حميد ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتداد للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن حم ــد بن حمي ــد ال�شعيل ــي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شرك ـ ـ ــة االمتداد للتج ـ ــارة واخلدمات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1240695ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املزايا ال�سريعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حمد بن حميد ال�شعيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املزايا ال�سريعة للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ،1096646ع ــن انتهـ ــاء �أع ـم ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جمال بن عبداللـه بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاجر الراقي للتجارة  -تو�صية
يعلـن جمال بن عبداللـه بن علي العجمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة التاجر الراقي للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1213444ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد فري حممد خري حممد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س اخلري �ش.م.م
يعلـن �أحمد فري حممد خري حممد الزدجايل الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركة �أ�سا�س
اخلري �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1041900ع 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 الأوربية للحلول الطبية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأوربية للحلول
الطبية واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1279631
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يا�سر بن حمود بن خلفان العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلـن يا�سر بن حمود بن خلفان العربي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة العربي و�أوالده للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1519743ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خالد بن را�شد بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول مقنيات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن را�شد بن علي الكلباين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـي ل�شركة �سهول مقنيات للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،7031351ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سامل بن حميد البحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برق اخلليج املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سامل بن حميد البحري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة برق اخلليج املتحدة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1157066ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة امللوك الأربعة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سامل بن حميد البحري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة امللوك الأربعة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1320699ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول املتقدمة الدولية �ش.م.م
يعلـن حمد بن �سامل بن حميد البحري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة احللول املتقدمة
الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1303336ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يا�سر بن مرهون بن خمي�س اليحمدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إبراهيم البو�سعيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن يا�سر بن مرهون بن خمي�س اليحمدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �إبراهيم البو�سعيدي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1419250
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عالية ال�سناين للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
�أبو عالية ال�سناين للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1107021ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد الل بخ�ش خدابخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء جمريا �ش.م.م
يعلـن خالد الل بخ�ش خدابخ�ش البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أجواء جمريا �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1109265ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن علي بن �سبيح املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم ال�ساري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن علي بن �سبيح املالكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة النجم ال�ساري للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1467069ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن نا�صر بن �سامل الطار�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إيالف جزماء للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن نا�صر بن �سامل الطار�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �إيالف جزماء للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1205113ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حارث بن علي بن �سامل الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حارث وعبداللـه الوهيبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حارث بن علي بن �سامل الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حارث وعبداللـه الوهيبي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1421190
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن م�سلم بن غامن الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم للهند�سة والتجارة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن م�سلم بن غامن الكثريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة النجم للهند�سة
والتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1630830ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ماهر بن عبدالباري بن حامد الهوتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة ال�ضحى �ش.م.م
يعلـن ماهر بن عبدالباري بن حامد الهوتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة زهرة ال�ضحى
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1293746ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن علي بن عبيد املخمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �ساحل املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عادل بن علي بن عبيد املخمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �ساحل املنامة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1129042ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �صالح بن �سعيد الهادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النفي�س اجلديدة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �صالح بن �سعيد الهادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة النفي�س اجلديدة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1187656ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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