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www.citysquares.om

استثمر في عمان

للخدمات اإلدارية وخدمات رجال األعمال

شركة ساحات المدن



إن االســتمرار بالنجــاح ينمــو مــن خــال تقديــم خدمــات راقيــة تليــق بالمســتوى الــذي 
ــق  ــي تطبي ــعي ف ــرص الس ــذا نح ــور، لـ ــى التط ــً إل ــاعي دوم ــع الس ــترطه المجتم يش
أســاليب مبتكــرة وذكيــة وحلــول تســاهم فــي تطــور المجتمــع وبنائــه وفــق أســس 

تواكــب تطــور و تقــدم العصــر. 
المجتمــع  بنــاء  مجــاالت  شــتى  ليشــمل  نشــاطانا  توســيع  إلــى  نســعى  اليــوم، 
ــاة  ــدؤوب لمحاكــ ــم وال ــعي الدائ ــي الس ــح ف ــكل واض ــور بش ــي التط ــاهمة ف والمس
احتيـــاجات المجتـــمع المختلفــة و ترســيخ مبــدأ التنميــة والبنــاء والمشاركـــة الفَعالــة 
فــي رسالتنـــــا نحــو التطويــر ونســعى الــى تطويــر عاقاتنــا العامــه فــي شتــــــــا 
المجــاالت ســواء  عاقــات داخليــه او دوليــه ففــي عــا قتنــا امتيــاز مــع الهيئــات 
الحكوميــه والقطــاع الخــاص وخدمــات المســتثمرين وتحســين اداء وصــورة اإلدارات 

والهيئــات والشــركات بجمهورهــا الداخلــي والخارجــي . 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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شــركة ســاحات المــدن للعالقــات العامــة واالتصــال مــن الشــركات الرائــدة فــي تقديــم الخدمــات 
ولدينــا الــكادر ذو الخبــرة والكفــاءة العاليــة ألكثــر مــن خمســة عشــره عامــا ولهــا عــدة فــروع خــارج 
الســلطنة ، ولدينــا عالقــات قويــه مــع عدة شــركات عربيــه واجنبيــه ومتخصصه في تقديــم العالقات 
العامــة الداخليــة والدوليــة والخدمــات االستشــارية وربــط العالقــات بين الهيئــات الحكوميــة والقطاع 
ــة  ــة والحكومي ــات التجاري ــد الصفق ــاد ، وعق ــاص واالقتص ــام والخ ــاع الع ــدم القط ــا يخ ــاص بم الخ
داخــل وخــارج الســلطنة ،  كمــا اكتســبت األفضليــة والتميز بين الشــركات األخــرى المقدمــة للخدمات، 
ويســرها دائمــا تقديــم جميــع االعمــال المطلوبــة علــى الوجــه االكمــل، حيــث نمتلــك الخبــرة الكاملــة 
والكــوادر المدربــة بالعالقــات العامــة وتوفيــر هــذه الكــوادر للقطــاع العــام والخــاص للوصــول الــى 

النتائــج المرجــوة وتحقيــق األهــداف المنشــودة، ورضــا العمــالء وتقييــم الخدمــة هــو مــن اولوياتنــا.

من نحن
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ــات  ــور والهيئ ــن الجمه ــزة بي ــات متمي ــم عالق ــال تقدي ــي مج ــودة ف ــة الج ــر ثقاف ــى نش ــد عل نؤك
الحكوميــة والخاصــة وتقييــم الخدمــة ومعالجــة المشــاكل مــن اجــل خلــق تنافــس حقيقــي بيــن 

ــعار. ــب األس ــات وبأنس ــل الخدم ــم أفض ــل تقدي ــن اج ــالة م ــذه الرس ــى ه ــن، ونتبن ــة القطاعي كاف

رؤيتنا :

رسالتنا : 

نتطلــع الــى توســيع العالقــات العامــة مــع الهيئــات الحكوميــة والخاصــة داخــل وخــارج ســلطنة عمــان 
بمــا يخــدم رؤيــة الســلطنة 2040، وتطويــر خدمــات الصــادرات واالســتثمارات داخــل الســلطنة وخارجهــا 
لتنميــه اقتصاديــه متبادلــة، ونســعى الــى تطبيــق وتنفيــذ األفــكار الذكيــة لكــي نصــل بهــا الــى مســتوى 
ــورة  ــين الص ــتويات وتحس ــى كل المس ــا عل ــن به ــون رائدي ــه، وان نك ــوده واحترافي ــى ج ــة وبأعل العالمي

لعمالئهــا فــي الداخــل والخــارج .
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الهيكل التنظيمي
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1- خدمات استثمار الشركات العربية واألجنبية: 

ــة    ــركات العربي ــتثمار الش ــة باس ــراءات الخاص ــالت واالج ــع المعام ــة جمي      * متابع
األجنبيــة و جميــع المعامــالت الخاصــة باالســتثمار لــدى الدوائــر الحكوميــة المعنيــة 
وهيئــة االســتثمار داخــل وخــارج الســلطنة حســب األنظمــة والقوانيــن وفتــح مكاتب 
تمثيــل لهــا وتســجيل الــوكاالت التجاريــة و تقديــم الفــرص االســتثمارية والتنســيق 

وعقــد االجتماعــات  وتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات .

2- خدمات تأسيس الشركات:

* متابعة وتنفيذ جميع اإلجراءات الخاصة       

    بتسجيل   الشركات األجنبية بسلطنة عمان     

    حسب األنظمة المتبعة داخل السلطنة.

* متابعة جميع المعامالت الخاصة بتسجيل الشركات 

    لدى الدوائر الحكومية المعنية.

* متابعة اعمال رجال االعمال وكبار الشخصيات في خدمة االستقبال والتنسيق

   وعمــل اجتماعاتهــم  وتوثيــق العقــود عبــر اإلدارة القانونيــة مــع )مستشــار قانوني 

معتمد(.

خدمـاتنا
أوال : خدمات التأسيس 



6 

يمكــن لعمالئنــا التعاقــد معنــا بعــد إنجــاز تراخيصــوزارة التجــارة وإصــدار 
الســجالت وتأســيس الشــركات حيــث نقــوم باآلتــي:

         * اختيار موقع الشركة )اداري او صناعي( بالمكان المناسب .
         * تجهيز الشركة بشكل كامل من اثاث ومكاتب وغيرها .

         * تجهيز المصانع بالمعدات الالزمة وخطوط االنتاج .
         * استالم البضائع والمعدات والتخليص الجمركي .

         * تسويق المنتجات الخاصة بالشركات والمصانع داخل و خارج 
           السلطنة و عرضهاعلى المستفيدين و اعداد االتفاقيات .

         * تزويد الشركات بكل ما هو جديد في سوق العمل و التحديثات  
            الخاص   بوزارة الموارد البشرية و غيرها .

         * تسجيل المنشآت في بوابة المشتريات الحكومية وتقديم 
            المناقصات .

         * حجز المعارض للشركات وادارتها .
         * خدمة افتتاح وتدشين المشاريع وتوثيقها.

         * استالم البريد الخاص بالشركات وارساله الى الشركة اإلدارة  
           المعنية .

         * اختيار الكادر المدرب وتوظيفه حسب طلب الشركة .
         * متابعة جميع المشاكل التي تواجه الشركات واالفراد لدى 

            الجهات الحكومية  بالسلطنة .
         * العمل بكل سريه لجميع االعمال الخاصة بالشركات .

3- خدمات شراء واستيراد البضائع من الصين

         * توريد مختلف البضائع للشركات والمؤسسات والفنادق 
         * توريد المعدات وخطوط اإلنتاج للمصانع بجوده عالية 

         * التأكد من جودة البضائع من خالل مصانع معتمده وبأقل 
            األسعار 

         * انهاء جميع األوراق والمستندات الخاصة بالتخليص الجمركي 
            على البضائع 

 

ثانيا : خدمات ما بعد التأسيس
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٤- خدمات كبار الشخصيات ورجال االعمال:
         * استقبال رجال االعمال وكبار الشخصيات والوفود.

         * توفير سيارات فارهه بسائق.
         * خدمات الترجمة والدليل السياحي وحجوزات 

            الفنادق
         * تنسيق المواعيد بين كبار الشخصيات ورجال 

            االعمال وجدولتها.    
         * عمل الدعوات الخاصة وطباعتها وارسالها حسب الطلب.

         * تجهيز الدروع والهدايا الثمينة.
5-  خدمات الضيافة واستقبال الضيوف

         * بروتوكول استقبال الضيوف من المطارات والمنافذ البرية
         * تجهيز وحجز القاعات والفنادق

         * تمثيل الجهة المضيفة بالزي الرسمي الذي يمثل المستضيف والبلد
         * تقديم خدمات الضيافة المتكاملة وتصوير المناسبة  وتوثيقها.

6-  الخدمات الحكومية:
         * اصدار التأشيرات الالزمة.

         * التوكيالت التجارية وفتح مكاتب تمثيل لها.
         * اصدار التراخيص التجارية والصناعية.

         * تسجيل وتوثيق العالمات التجارية والوكاالت التجارية.
         * خدمات استقدام العمالة وإصدار تأشيرات العمل والزيارة.

         * خدمة توفير مناديب مدربين يقومون بإنجاز المعامالت بالدوائر الحكومية.

ثالثا: الخدمات األخرى 
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7-  خدمات االستشارات القانونية 
         )عبر مكتب استشارات قانونيه متخصص معتمد لدينا(

          * تقديــم االستشــارات القانونيــة طبقــا لألنظمــة المتبعــة بســلطنة 
            عمان .

         * صياغة العقود والخطابات الرسمية.
         * القضايا والمنازعات 

         * متابعة قضايا العمالة لدى المحكمة العمالية.
         * كتابة اللوائح القانونية وعمل عقود التأسيس

خدمات االستشارات المالية:   -8
     )عبر مكتب استشارات ماليه متخصص معتمد لدينا(

         * القوائم المالية        
         *  مسك الدفاتر المحاسبية                   

         * الزكاة وضريبة الدخل
         *  دراسة الجدوى المالية 

خدمات االستشارات الهندسية   -9
)عبر مكتب استشارات هندسيه متخصص معتمد لدينا(  

         *  دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الهندسية المختلفة
         *  الخدمات اإلنشائية          

         *  االشراف الهندسي واالستشاري.
         *  خدمات ما بعد التشغيل )استشارات فنيه، تحسين وتطوير(.
         *  عمل المخططات الهندسية التجارية والصناعية واعتمادها

             من الهيئات الحكومية المعنية.

خدمات االستشارات اإلدارية:   -10
         *  دراسة الجدوى اإلدارية           

         *  الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية
         *  تقييم األداء الوظيفي 
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خدمات السفارات األجنبية والعربيه  والممثليات   -11
القنصلية و الملحقيات التجارية   

         *  توفير التأشيرات الالزمة للشركات ورجال االعمال واالفراد 

         *  تقديم االستشارات للشركات بغرض االستثمار بالسلطنة.

         *  متابعة إجراءات االستثمار في سلطنة عمان  وخارجها.

         *  متابعة تسجيل الشركات األجنبية لدى الجهات المختصة

         *  استقبال الوفود والزوار القادمين للسلطنة. 

         *  تمثيل السفارات والممثليات القنصلية والملحقيات التجارية 

             لدى الدوائر الحكومية.
خدمات السفر للهيئات الحكومية والشركات  -12

         *  خدمة حجوزات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق
         *  خدمة كبار الشخصيات ورجال االعمال

         *  توفير السيارات بمختلف أنواعها واحجامها مع السائق او  حسب الطلب.

خدمات العاقات التمويلية والبنكية:  -13
         *  تقديم العروض والتسهيالت البنكية والتمويلية التي  تتناسب مع  المستفيد وتمويل المشاريع عبر 

             عالقتنا مع أفضل البنوك  والشركات التمويلية. 

            
خدمات مركزنا اإلعامي   -1٤

         *  اعداد المحتويات النصية والصوتية والمرئية.
         *  تغطية االحداث إعالميا )تصوير ومونتاج ونشر 

             على وسائل التواصل والصحف والمجالت(. 
         *  تقديم الخدمات الثقافية، األفالم الوثائقية، 

             التقارير الصحفية،  واعداد السيناريوهات.
.)Social Media( استقطاب مشاهير التواصل االجتماعي  *         

         *  تقديم الحمالت التسويقية واإلعالمية لعمالئنا عبر 
             مواقع التواصل االجتماعي والمواقع اإلليكترونية 

         *  تحسين صورة المنشأة لجمهورها ومتابعة اخبار 
             المنشآت و الشركات والرد على جميع اآلراء  و 

             المقترحات عبر وسائل التواصل االجتماعي.
         *  عمل الفعاليات والملتقيات الثقافية وغيرها.



ــكل  ــة ب ــتندات الخاص ــات والمس ــع المعلوم ــظ جمي ــص يحف ــج متخص ــا برنام لدين
ــي: - ــا يل ــى م ــوي عل ــي تحت ــأه والت منش

          *  التراخيص والسجالت التجارية وعقود التأسيس
          *  جميع مستندات الشركات وملفات الموظفين 

          *  اعتماد التفويض لنا من الشركات ألجل القيام بتنفيذ جميع خدماتهم 
             اإللكترونية والميدانية

حيث يتيح البرنامج للعمالء والشركات ما يلي: 
           *  خدمة فتح ملفها واالطالع على جميع المستندات والتحديثات الخدمية 

              من قبلنا 
           *  يمنح البرنامج ميزة التنبيه ألي مستند يقارب على االنتهاء بمدة ال تقل عن 

               )ثالثة شهور( نقوم بتزويدكم بها من اجل التقدم بتجديده.
           *  تحفظ جميع المستندات وصورها في هذا البرنامج بكل سريه وال يسمح 

  االطالع عليها اال من قبل الموظفين المختصين والمعنيين باألمر وذلك 
  بإشتراك شهري او سنوي  وبأسعار مناسبة

سلطنة عمان - مسقط

24391915                                         

+968 98010837                               

info@citysquares.om

www.citysquares.om
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مميزات االشتراك معنا:

للمزيد مــن المعلومــات والخدمات 
تواصــل معنا:



We have a specialized program that saves all information and documents for 
each facility, which
contains the following:
* Licenses, commercial records and articles of association
* All personnel documents and files
* Approving the authorization from companies to us to carry out all their 
electronic services
The program enables customers and companies to:
* The service of opening its file and viewing all the documents and service 
updates from us
* The program gives the alert feature to any document that is about to expire 
for a period of not less than three months, which we provide you with in order 
to apply for its renewal.
*  All documents and their copies in this program are kept in secrecy, and it 
is not permitted to
view it except by the concerned officials

 Sultanate , Muscat.                                      

24391915                                         

+968 98010837                               

info@citysquares.om

www.citysquares.om
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Advantages of subscribing with us :

For more informations
contact withus



14. Our media center services
* Preparing audio, visual and text contents

* Media coverage of events (filming, editing 

   publishing on social media, newspapers & 

   magazines, and cultural services)

* Attracting social media celebrities

* Conducting marketing and media campaigns 

  for our clients through social media & websites

13. Financial and banking relations services:
* Providing bank and financing offers and facilities that are appropriate for 

the beneficiary & financing projects through our relationship with the best 

banks and financing companies.

12. Travel services for government 
     agencies and companies:
* Reservations service of airline tickets and hotel 

   reservations

* VIP service and business people

* Providing cars of various types and sizes  with 

  the driver or upon request

11. Services of foreign embassies, consular representations & 
commercial  attachés:
* Providing the necessary visas for companies, businessmen and individuals
* Providing advice to companies for the purpose of investment in the Oman
* Follow-up investment procedures in the Oman 
* Follow up the registration of foreign companies with the competent 
   authorities
* Receiving delegations and visitors coming to the Oman
* Representing embassies, consular representations and commercial atta
   chés to government departments
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6. Legal consulting services:
(Through a specialized legal advice office certified to us)

* Providing legal advice in accordance with the regulations

   followed in the Oman 

* Drafting official contracts and letters

* Cases and disputes

* Follow up on employment cases at the labor court

* Writing legal regulations and making incorporation 

  contracts

7. Financial advisory services:
(Through our certified specialized financial advisory office)

*  Financial Statements

* Accounting bookkeeping

* Zakat and income tax

* Financial feasibility study

8. Engineering consulting services
(Through our certified specialized engineering consultancy office)

* Economic feasibility study for various engineering

   projects

* Construction services

* Engineering and consulting supervision

* Post-operation services (technical consulting,

   improvement and development)

* Making commercial and industrial engineering plans and approving 

   them from the concerned government agencies

9. Management consulting services:
* Administrative feasibility study

* Organizational structures and internal regulations

* Job performance evaluation
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4.VIP and business services
* Receiving businessmen, VIPs and 
  delegations
* Providing luxury cars with a driver
* Translation services, tour guide &
   hotel reservations
*Coordination and scheduling of 
  appointments betweenVIPs & businessmen
* Make special invitations, print & send them 
  on demand
* Equip armor and valuable gifts

5. Government services:
* Issuing the necessary visas
* Commercial agencies and the opening of 
  representative offices for them
* Issuing commercial and industrial licenses
* Registration and documentation of 
   trademarks & commercial agencies
* Labor recruitment services and issuance of 
  work & visit visas
* Providing trained delegates to complete
  transactions 
  in government departments

Third: Other services:
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Second: Post-incorporation services:

Our clients can contract with us after completing the 
licenses of the Investment Authority, issuing records
 & establishing companies, where we do the following:
* Choose the company site (administrative or industrial) in
  the appropriate place
* Fully equipping the company with furniture, offices, and others
* Preparation of the factories with necessary equipment& lines of production
* Receipt of goods, equipment and customs clearance
* Marketing the products of companies and factories
  inside and outside the Oman & displaying them on
  beneficiaries and preparation of agreements
* Providing companies with all that is new in the labor 
   market and updates on the Ministry of Resources Human 
* Registration of establishments in the government
   procurement portal and submitting tenders
* Reservation of exhibitions for companies & their management
* Service of opening and launching projects and documenting them
* Receive companies› mail and send it to the company concerned with the 
   department
* Selecting the trained staff and employing them according to  the company’s 
  request
* Follow-up of all problems facing companies and individuals with government
 agencies in the Oman
* Work in all secrecy for all corporate business

-3 purchasing and import services of goods from china
* Supply of different goods for companies, 
  establishment, and hotels
* Supply of equipment and lines of production for factories with
   high quality
* Confirmation of goods quality of certified factories and less price
* Complete all papers and special documents with customs
   clearance for goods



First: Association Services:

1. Investment services for Arab and foreign companies:
* Follow-up of all transactions and procedures for the investment of Arab 
   foreign companies
* Follow-up of all investment transactions with the concerned government 
  departments & the Investment Authority inside & outside the Oman, 
  according to the laws and regulations, & open representative offices for 
  them and register commercial agencies
* Providing investment opportunities, coordination 
   and holding meetings

2. Company incorporation services:
*Follow-up and implementation of all
  procedures for registering foreign 
  companies in Oman
* Regulations followed in the Oman 
* Follow-up of all transactions related to company registration with the 
   relevant government departments
* Follow up the work of businessmen and VIPs in the reception and 
  coordination service, make their meetings and document contracts through 
  the legal department with (certified legal advisor)

Our services
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Administrative Organizational Structure
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City Squares Company for Public Relations and Communication Company of companies 
pioneering to providing the services , the company have high experiences and quality 
15 years ago and has branches in each of the countries (Egypt and the Sultanate ). The 
company has relations with several Arab and foreign companies specialized in providing 
internal and international public relations and marketing services and linking relations 
between government agencies and the private sector to serve the public and private 
sector And the economy, and the conclusion of commercial and government deals inside 
and outside the Oman. The company has gained preference and distinction among other 
companies providing services, and it is always pleased to provide all the required work 
to the fullest. We have the full experience, trained cadres in public relations, and provide 
these cadres to the public and private sector to reach the desired results and achieve the 
desired goals, customer satisfaction and service evaluation is one of our priorities.

Who are we?

We emphasize on spreading the culture of quality in the field of providing distinguished
relationships between the public, governmental, and private bodies, evaluating the service 
and addressing problems in order to create real competition between all sectors, and we 
adopt this message in order to provide the best services at the most appropriate prices.

Our Vision:

Our Message:

We are looking forward to expanding public relations with governmental and private 
bodies inside and outside the Oman to serve the Oman's vision 2030, developing exports 
and attracting Arab and foreign investments to the Oman and Arab countries for mutual 
economic development. 
We seek to implement and implement smart ideas in order to bring them to a global
level with the highest quality and professionalism, and to be pioneers. It is carried out at 
all levels.
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Who are we?

Continuing to succeed grows through the provision of high-end services 
appropriate to the level required by the society that is always striving for 
development, so we are keen to strive to apply innovative and smart methods 
and solutions that contribute to the development and construction of society 
according to foundations that keep pace with the development and progress 
of the times.
Today, we seek to expand our activities to include various areas of community 
building and clearly contribute to development in the constant and relentless 
pursuit to emulate the various needs of society and to consolidate the principle 
of development, construction and effective participation in our message 
towards development and we seek to develop our public relations in various 
fields, whether internal or international relations in Ola Our privilege with 
government agencies, the private sector and investor services.

Chairman Message
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www.citysquares.om

For Administrative and business services


