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وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
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املـواف ــق � 1أغ�سط�س 2021م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الإ�سكـــان والتخطيط العمراين
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/113صــادر فـ ــي  2021/7/6ب�إ�صــدار الئحـ ــة الرقاب ــة
على مكاتــب و�شرك ــات الو�ساطــة ف ــي املج ــاالت
العقارية واملطورين العقاريني فـي �ش�أن مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/105صادر فـ ــي  2021/7/26ب�ش�أن حظر البيع �أو ال�شراء
�أو التداول �أو الإعالن �أو الرتويـج لل�سلع واملنتجات
واخلدمات من خالل الت�سويق ال�شبكي �أو الهرمي.
وزارة العمـــل
ق ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/129ص ــادر فـ ــي  2021/7/29بتعديل بع ــ�ض �أحكـ ــام
القـ ــرار الـ ــوزاري رق ـ ــم 2016/340ب�ش ـ ـ�أن ر�سـ ــوم
�إ�صـ ــدار وجتديـ ــد تراخيــ�ص ا�ستقـ ــدام القـ ــوى
العاملة غري العمانية ومزاولة عملها.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�ش�أن طلبات براءات االخرتاع املقبول ــة.
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
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�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
69
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
70
�إع ــالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
77
البنـك املركـزي العمانـي
�إعالن ب�ش�أن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2021/6/30م.
84
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ؤ�س�سة ال�صدفة البي�ضاء �ش.م.م.
85
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م.
85
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للنفط والغاز �ش.م.م.
86
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كهالن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
86
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفريات القمر �ش.م.م.
87
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أي بي �آي �شواتيك (عمان) (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م87 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاتي فا�شون للتجارة �ش.م.م.
88
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر الأملا�س �ش.م.م.
88
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوادي للخدمات العقارية �ش.م.م.
89
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العا�صمة لأنظمة املعلومات �ش.م.م.
89
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع القويعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م90 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلحافـي العاملية ملنتجات الغاز  -ت�ضامنية90 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل بن محمد الكيومي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية91 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخل�ضراء الربونزية  -تو�صية.
91
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منار املعبيلة احلديثة �ش.م.م.
92
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س ال�شرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية92 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة اجلديدة للتجارة �ش.م.م.
93
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�سحاق ال�شكيلي و�شريكه �ش.م.م.
93
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز م�سقط التجاري ملواد البناء �ش.م.م94 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثالثي العاملي �ش.م.م.
94
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95
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربي و�أوالده للتجارة  -تو�صية.
95
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط الزرقاء املثالية �ش.م.م.
96
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات ال�سماء �ش.م.م.
96
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل م�سقط املا�سية �ش.م.م.
97
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباري اجلميلة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي ال�سيل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية97 .
98
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الطيبي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شوامخ �أدم التجارية  -ت�ضامنية98 .
99
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألياف ال�شاملة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائرة البي�ضاء الل�ؤل�ؤية للتجارة �ش.م.م99 .
100
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بلد الأ�صالة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحاب الديل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية100 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم م�سقط املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية101 .
101
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صافـي احلديد للتجارة  -تو�صية.
102
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيبات حلة الربج للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرعي وال�سالمي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية102 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة �سور ال�صني للطب ال�صيني التقليدي  -تو�صية103 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الغبرياء ال�ساطع للتجارة �ش.م.م103 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القب�ضة احلديدية احلديثة للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م104 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز �صحار للعقارات و�إدارة امل�شاريع �ش.م.م104 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمد علي �سامل العمراين و�شريكه للتجارة �ش.م.م105 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ �صحم الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية105 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل البي�ضاء العاملية �ش.م.م.
106
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة ال�سويق املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية106 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كواكب النور للتجارة واملقاوالت �ش.م.م107 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا �صحم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية107 .
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108
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف وادي �صحم  -ت�ضامنية.
108
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شوار الذهبي �ش.م.م.
109
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع روي املميز للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع يون�س العمراين و�شريكه للتجارة  -تو�صية109 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �شوق املعمري للتجارة  -تو�صية.
110
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مباهج النه�ضة املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية110 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للأعمال املتقدمة �ش.م.م.
111
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلزيرة املتحدة ال�شاملة �ش.م.م.
111
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية احلديثة املتقدمة �ش.م.م.
112
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة انطالقة للتنمية والتطوير �ش.م.م.
112
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الفليج ال�شاملة �ش.م.م.
113
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دو�ستني الدولية �ش.م.م.
113
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة اتني ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية114 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي نا�صر محمد اليافعي و�أوالده للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية.
114
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن خ�ضر املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية115 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمود الثابت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية115 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرزات ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية116 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سند اخلري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية116 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النفق للتجارة  -ت�ضامنية.
117
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صن رايز �ش.م.م.
117
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفر�ص العاملية خلدمات التقنية والهند�سة  -تو�صية118 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمردة الدولية �ش.م.م.
118
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظفار ال�سعادة للتجارة �ش.م.م.
119
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�سر �سامل لبخيت و�شريكه للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صاللة للنقل واملقاوالت  -تو�صية120 .
120
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوة ال�صاعدة للتجارة -ت�ضامنية.
121
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القي�صر ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م121 .
122
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالك نزوى �ش.م.م.
122
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أملا�سة اخلليج للأحجار  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة العامل للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و123 .
123
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد وتقية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الكامل املتميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية124 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد الها�شمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية124 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجرية املتحدة للتجارة �ش.م.م.
125
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجاء العاملية خلدمات الطاقة �ش.م.م125 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة لتجارة احلديد واخلردة �ش.م.م126 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار الظاهرة املتكاملة �ش.م.م.
126
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأول لإدارة الأ�صول العقارية �ش.م.م127 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهودج ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية127 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وحدة االمتياز �ش.م.م.
128
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمدة العمالقة للتجارة �ش.م.م.
128
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صاروج لالبتكارات �ش.م.م.
129
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطول زكيت للتجارة  -ت�ضامنية.
129
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�ش الطري الذهبي �ش�.ش.و.
130
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري للإن�شاءات �ش.م.م.
130
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينبوع �صحار للمقاوالت  -تو�صية.
131
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي رزات للتجارة  -تو�صية.
131
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا امل�سار للخدمات �ش.م.م.
132
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساعد للتجارة �ش.م.م .
132
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيديد والرتك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م133 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منار املدينة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية133 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل عقيل �سعيد امل�شيخي و�شريكه للتجارة
134
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
134
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد للتطوير العقاري �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو مرمي اجلنيبي للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربيع ال�سعادة ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية135 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سلم قهور و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية136 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بربزوم للتجارة �ش.م.م.
136
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمي لل�شحن واخلدمات اللوج�ستية  -تو�صية137 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القدر العاملية �ش.م.م.
137
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية العاملية لال�ستثمار وال�سياحة �ش.م.م138 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�ضواء احلديثة العاملية لال�ستثمار �ش.م.م138 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املروج خلدمات النقل �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأول للأعمال �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النوفلي للمنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م.
140
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد بن م�سلم بن املر البحري و�شركاه
للتجارة  -ت�ضامنية.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري الريان �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي ونا�صر النبهاين للتجارة  -ت�ضامنية141 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأخوة الثالثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية142 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق الدريز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية142 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ بركاء احلديثة �ش.م.م.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرام العاملية �ش.م.م.
143
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد العقارية �ش.م.م.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو م�صعب الرواحي املتحدة  -تو�صية144 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعيان احلديثة للمقاوالت �ش.م.م.
144
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيب املتحدة �ش.م.م.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وحارث �أبناء بدر بن عي�سى الغافري  -ت�ضامنية145 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد و�صالح �أبناء �سامل بن ح�سن البلو�شي
للتجارة  -ت�ضامنية.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �أحمد الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية145 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهيد للتجارة �ش.م.م.
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�إع ــالن عن انته ــاء �أعمـ ــال الت�صفـي ــة ل�شركـ ــة املرام اجلديدة  -ت�ضامنية.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد و�سامل �أبناء �سعيد بن �سباع الفرقاين
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للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة املتميزة للإن�شاءات والتجارة  -تو�صية146 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكارم ال�سيب  -ت�ضامنية.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت العماين للتطوير العقاري �ش.م.م147 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كر�ستال ال�شرق �ش.م.م.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العني الفائ�ضة للتجارة  -تو�صية.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج العاملية للتعدين �ش.م.م.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س البليد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية148 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمري اخل�صيبي ومن�صور ال�سيابي للتجارة �ش.م.م148 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة اخلابورة التجارية  -ت�ضامنية148 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور ال�شتاء للتجارة واخلدمات �ش.م.م148 .
�إع ــالن عن انته ــاء �أعمـ ــال الت�صفـي ــة ل�شركـ ــة جنوب �أبها للتجارة  -ت�ضامنية.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شذر الفيحاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية149 .
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واملقاوالت  -تو�صية.
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وزارة الإ�سكـان والتخطيـط العمرانـي
قـــرار وزاري
رقم 2021/ 113
ب�إ�صدار الئحة الرقابة على مكاتب و�شركات الو�ساطة فـي املجاالت العقارية
واملطورين العقاريني فـي �ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم �أعمال الو�ساطة فـي املجاالت العقارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،86/78
و�إلى قانــون مكافح ــة غ ــ�سل ا ألمــوال ومتويــل الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
،2016 /30
و�إلى نظام ح�ساب ال�ضمان مل�شروعات التطوير العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
،2018/30
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/93بتعديل م�سمى وزارة الإ�سكان �إلى وزارة الإ�سكان
والتخطيط العمراين وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بالئحة الرقابة على مكاتب و�شركات الو�ساطة فـي املجاالت العقارية واملطورين
العقاريني فـي �ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
على مكاتب و�شركات الو�ساطة فـي املجاالت العقارية واملطورين العقاريني توفيق �أو�ضاعهم
طبقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ العمل بها.
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 26 :من ذي القعدة 1442هـ
املـوافــــق 6 :من يوليــــــــــــو 2021م

د  .خلفــان بن �سعيد بن مبارك ال�شعيلي
وزي ـ ـ ـ ــر الإ�سكـ ــان والتخطي ـ ــط العمرانـي
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الئحة الرقابة على مكاتب و�شركات الو�ساطة فـي املجاالت
العقارية واملطورين العقاريني فـي �ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم �أعمال الو�ساطة فـي املجاالت العقارية وقانون مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ونظام ح�ساب ال�ضمان مل�شروعات التطوير العقاري امل�شار �إليها،
كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر:
الــوزارة:
وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين.
الوزيــر:
وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين.
القانــون:
قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
اللجنــة:
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
املركـــز:
املركز الوطني للمعلومات املالية.
املديريــة:
املديرية العامة للتطوير العقاري فـي الوزارة.
الدائــرة:
دائرة تنظيم املكاتب والو�سطاء العقاريني فـي الوزارة.
الق�ســـم:
ق�سم مراقبة غ�سل الأموال فـي الوزارة.
-12-
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الفاتـف:
جمموعة العمل املايل ) ،)FATFوهي منظمة حكومية دولية ت�أ�س�ست �سنة 1989م ،مقرها
مدينة باري�س فـي فرن�سا ،وتهدف ملكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
ال�شخــ�ص:
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
الأ�شخـا�ص املعر�ضـون للمخاطـر:
كل من �شغل �أو ي�شغل �إحدى الوظائف العليا كال�سيا�سيني والق�ضاة وعلماء الدين
والدبلوما�سيني و�أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية ور�ؤ�ساء اجلمعيات املهنية واخلريية والنقابات
العمالية والفنانني وغريهم من ال�شخ�صيات العامة ،و�أفراد عائالتهم واملقربني منهم.
العميــل:
البائع وامل�شرتي واملتعاملون مع مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني
املرخ�صني وفقا لأحكام القانون.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على:
 - 1الو�سطاء والوكالء العقاريني.
 - 2مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني املرخ�صني العاملني فـي
ال�سلطنة ،وفروعهم اخلارجية ،وال�شركات التابعة لهم واملوجودة خارج ال�سلطنة،
بالقدر الذي ت�سمح به القوانني والأنظمة ال�سارية فـي الدول العاملة بها ،وفـي
حال اختالف متطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب فـي تلك الدول،
يتم تطبيق املعايري الأ�شد ،ويتعني على املكتب و�شركة الو�ساطة واملطور العقاري
�إعالم الدائرة باملوانع والقيود التي حتد من تطبيق هذه الالئحة.
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املــادة ( ) 3
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني االلتزام بالآتي:
 - 1اتخــاذ الإج ــراءات الالزم ــة لتحديـ ــد مخاط ــر غ�سـ ــل الأمــوال ومتوي ـ ــل الإره ــاب
فـي �أعمالهم ،وتقييمها وفهمها مبراعاة :مخاطر العمالء ،والدول �أو املناطق
اجلغرافية ،واملنتجات واخلدمات والعمليات ،وقنوات تقدمي اخلدمات ،واتخاذ
كافة الإجراءات التي من �ش�أنها احلد من تلك املخاطر ومراقبتها و�ضبطها على
نحو فعال ،مبا يحقق الآتي:
أ�  -وجود وتطبيق معايري كفاءة عالية عند تعيني املوظفني.
ب  -وجود برنامج لتدريب املوظفني ب�شكل م�ستمر ،و�إطالعهم على كافة جوانب
ومتطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتطورات والتقنيات
احلديثة ب�ش�أنها ،مبا ي�ضمن ك�شف املعامالت امل�شبوهة والأن�شطة ذات ال�صلة
بجرائم غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب ،واجلرائم الأ�صلية املرتبطة بها،
وبيان الإجراءات التي يتعني اتباعها فـي تلك احلاالت.
ج  -وجود نظام تدقيق فعال للتحقق من مدى االلتزام بال�سيا�سات والإجراءات
والأنظمة وعمليات الرقابة الداخلية والت�أكد من �أن هذه التدابري فعالة
ومتوافقة مع متطلبات نظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وفقا
لأحكام القانون وهذه الالئحة.
 - 2توثيق عمليات تقييم املخاطر.
 - 3القيام بدرا�سة تقييم مخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب فـي جمال عملهم،
مبا فـي ذلك املخاطر املتعلقة بتطوير املنتجات والتقنيات احلديثة ،واالحتفاظ
بالدرا�سة واملعلومات املتعلقة بها ب�شكل مكتوب وحتديثها دوريا وتوفريها للجهات
املخت�صة عند الطلب.
 - 4و�ضع وتطبيق تدابري معززة للعناية الواجبة فـي حالة املخاطر العالية ،ويجوز
لهم و�ضع وتطبيق تدابري مخففة للعناية الواجبة فـي حالة املخاطر املنخف�ضة،
�شريطة عدم وجود ا�شتباه فـي عمليات غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب.
� - 5إبالغ املركز عن املعامالت التي تعادل �أو تتجاوز قيمتها احلد الذي حتدده الوزارة.
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املــادة ( ) 4
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني االلتزام باتخاذ
متطلبات العناية الواجبة فـي �أعمالهم ،وخ�صو�صا الآتي:
 - 1بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل و�أو�ضاعه القانونية ون�شاطه
والغر�ض من عالقة العمل وطبيعتها وامل�ستفيد احلقيقي من هذه العالقة� ،إن
وجد ،والتحقق منها ،ولهم فـي �سبيل ذلك االطالع على الوثائق الر�سمية الالزمة.
 - 2عدم تقدمي �أي خدمات لأ�شخا�ص بح�سابات جمهولة الهوية� ،أو ب�أ�سماء م�ستعارة
�أو وهمية� ،أو ب�أرقام �أو رموز �سرية.
 - 3التحقق من �أن العميل لي�س من الأ�شخا�ص والكيانات املدرجة على قوائم احلظر
الأممية ال�صادرة مبوجب قرارات جمل�س الأمن الدويل �أو قائمة احلظر املحلية.
املــادة ( ) 5
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني عند القيام ب�إجراءات
التعرف على هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي وفقا للمادة ( )4من هذه الالئحة� ،إذا كان
�شخ�صا طبيعيا ،مراعاة الآتي:
 - 1طلب البيانات الكاملة للعميل وامل�ستفيد احلقيقي مت�ضمنة ا�سمه كامال وتاريخ
ومكان والدته وجن�سيته وطبيعة عمله وعنوان �إقامته الدائم ورقم هاتفه ،والرقم
املدين بالن�سبة للعمانيني ورقم بطاقة الإقامة وجواز ال�سفر بالن�سبة للأجانب،
و�أي معلومات �أو وثائق �أخرى �ضرورية ،بالإ�ضافة �إلى منوذج التفوي�ض �أو
التخويل� ،إن وجد.
 - 2ا�ستي�ضاح الغر�ض من عالقة العمل وطبيعتها.
 - 3االطالع على الوثائق الر�سمية الأ�صلية �أو �صورة طبق الأ�صل عنها م�صدقة
لأي �شخ�ص يعمل بالنيابة عن العميل والتحقق منها ،مع االحتفاظ بن�سخة من
الوكالة �سارية املفعول ومن �أي وثيقة قد تفيد فـي التعرف على هوية العميل
وامل�ستفيد احلقيقي.
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 - 4بالن�سبة لناق�صي �أو عدميي الأهلية ،يجب التثبت من �شخ�صيتهم ومدى �أهليتهم،
و�صفة من يقوم مقامهم ومدى �سلطتهم فـي متثيلهم و�إجراء الت�صرفات با�سمهم
ونيابة عنهم ،واالطالع على الوثائق الر�سمية الأ�صلية �أو �صورة طبق الأ�صل
م�صدقة ،مع االحتفاظ بن�سخة من ال�سند الذي متت مبوجبه املعاملة ،ك�سند
الو�صاية �أو الوكالة ،بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 6
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني عند القيام ب�إجراءات
التعرف على هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي وفقا للمادة ( )4من هذه الالئحة ،مراعاة
الآتي:
 - 1طلب بيانات التعرف على هوية ال�شخ�ص االعتباري �أو الرتتيب القانوين
مت�ضمنة اال�سم وال�شكل القانوين و�أ�سماء املالكني وعناوينهم وح�ص�ص امللكية
وعنوان املركز الرئي�سي ورقم الهاتف وطبيعة العمل ونوع الن�شاط الذي ميار�سه
ومقدار ر�أ�س املال وتاريخ ورقم ال�سجل التجاري و�أ�سماء الأ�شخا�ص املفو�ضني
بالتوقيع وجن�سياتهم و�أرقام هواتفهم والغر�ض من عالقة العمل وطبيعتها
و�أ�سماء الأ�شخا�ص املعنيني الذين ي�شغلون وظائف الإدارة العليا ،و�أي معلومات �أو
وثائق �أخرى �ضرورية لإمتام عملية التعرف ،واالحتفاظ بها وحتديثها �أوال ب�أول
فـي ال�سجالت.
 - 2احل�صول على الوثائق الر�سمية �أو ن�سخ م�صدقة عنها املتعلقة بت�أ�سي�س ال�شخ�ص
االعتباري �أو الرتتيب القانوين وت�سجيله لدى اجلهات املخت�صة كعقد الت�أ�سي�س
والنظام الأ�سا�سي وال�شهادات ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة وترويج
اال�ستثمار ووزارة التنمية االجتماعية وال�شهادات ال�صادرة عن غرفة جتارة
و�صناعة عمان �أو �أي جهة �أخرى �صاحبة اخت�صا�ص ،على �أن تكون �سارية املفعول،
بالإ�ضافة �إلى �ضرورة احل�صول على �شهادة ر�سمية �صادرة عن اجلهات املخت�صة
وم�صادق عليها بالطرق الر�سمية بالن�سبة للت�صديقات فيما يخ�ص الوثائق
اخلارجية �إذا كان ال�شخ�ص االعتباري �أو الرتتيب القانوين م�سجال فـي اخلارج.
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 - 3احل�صول على ن�سخ من التفوي�ضات ال�صادرة عن ال�شخ�ص االعتباري �أو الرتتيب
القانوين للأ�شخا�ص الطبيعيني الذين ميثلونه والغاية من عالقة العمل
وطبيعتها والت�أكد من �أن التفوي�ضات �صادرة عن �صاحب ال�صالحية الأ�صلي،
وطبيعة عالقتهم بال�شخ�ص االعتباري والتعرف على هوية ال�شخ�ص الطبيعي
املفو�ض وامل�ستفيد احلقيقي �-إن وجد -وفقا لإجراءات التعرف على هوية العميل
املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه الالئحة والتحقق من عدم وجود مانع قانوين
يحول دون التعامل معهم  ،واحل�صول على مناذج من توقيعاتهم� ،شريطة �أن تكون
تلك التفوي�ضات م�صادقا عليها من جهات االخت�صا�ص املعتمدة.
 - 4احل�صول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل ال�شخ�ص االعتباري �أو
الرتتيب القانوين مبا فـي ذلك هيكل امللكية والإدارة امل�سيطرة عليه والأحكام
املنظمة التخاذ القرارات امللزمة ،وذلك وفقا لقرارات جمال�س الإدارة وطبقا
ل�ضوابط متلك ال�شركات للعقار فـي ال�سلطنة.
املــادة ( ) 7
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني عند القيام ب�إجراءات
التعرف على هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي وفقا للمادة ( )4من هذه الالئحة� ،إذا كان
جمعية �أو هيئة غري هادفة لتحقيق الربح ،مراعاة الآتي:
 - 1طلب بيانات التعرف على الهوية كاال�سم ،وال�شكل القانوين ،وقرار الإ�شهار،
وعنوان املقر ،ونوع الن�شاط ،وتاريخ الت�أ�سي�س ،و�أ�سماء املفو�ضني بالتعامل
وجن�سياتهم ،و�أرقام الهواتف ،والغر�ض من التعامل ،وم�صادر الدخل �أو التمويل،
و�أ�سماء الأ�شخا�ص املعنيني الذي ي�شغلون وظائف الإدارة العليا فيه ،بالإ�ضافة �إلى
�أي معلومات �أخرى �ضرورية.
 - 2احل�صول على امل�ستندات الدالة على وجود تفوي�ض من اجلمعية �أو الهيئة
غري الهادفة لتحقيق الربح للأ�شخا�ص الطبيعيني املفو�ضني فـي التعامل
على احل�ساب ،بالإ�ضافة �إلى �ضرورة التعرف على هوية املفو�ض بالتعامل طبقا
لإجراءات التعرف على هوية العميل املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه الالئحة.
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املــادة ( ) 8
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني بعد القيام ب�إجراءات
التعرف على هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي االلتزام بالآتي:
 - 1اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من �صحة الوثائق والبيانات واملعلومات التي
قدمها العميل من خالل م�صادر محايدة وموثوقة ،ومنها االت�صال باجلهات
املخت�صة والرجوع �إلى املواقع الإلكرتونية الأخرى للجهات امل�صدرة للم�ستندات
والوثائق.
 - 2حتديث الوثائق والبيانات واملعلومات التي يتم احل�صول عليها مبوجب �إجراءات
العناية الواجبة والتحقق من �أنها مالئمة وكافية ،وبالأخ�ص املتعلقة بفئات
العمالء وعالقات العمل مرتفعة املخاطر ،و�إجراء املتابعة امل�ستمرة ب�ش�أن عالقات
العمل والتدقيق فـي العمليات التي يتم �إجرا�ؤها طوال فرتة عالقة العمل ل�ضمان
ات�ساق هذه العمليات مع ما يعرف عن عميله ومنط ن�شاطه وطبيعة املخاطر ،مبا
فـي ذلك م�صدر الأموال ومقارنتها مع نظرائه فـي نف�س الن�شاط �أو ممن يقعون
فـي ذات درجة املخاطر ،وت�سجيل جميع البيانات املتعلقة بذلك.
 - 3احل�صول من العميل على �إقرار خطي يحدد فيه هوية امل�ستفيد احلقيقي من
العملية املراد �إجرا�ؤها ومقارنتها بالبيانات واملعلومات والوثائق الر�سمية ،وله
فـي �سبيل ذلك طلب �أي معلومات �أو وثائق يراها �ضرورية ،ومنها الآتي:
أ� � -إذا كان العميل من الأ�شخا�ص االعتبارية ،فيجب طلب احل�صول على هوية
ال�شخ�ص الطبيعي الذي ميلك ح�صة ملكية م�سيطرة فعلية ،واتخاذ �إجراءات
معقولة للتحقق من تلك الهوية.
ب � -إذا كان العميل من الرتتيبات القانونية ،فيجب طلب احل�صول على هوية
املو�صي �أو الو�صي �أو الويل  -ح�سب الأحوال  -وامل�ستفيدين احلقيقيني.
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ج � -إذا كان العميل من اجلمعيات �أو الهيئات غري الهادفة للربح ،فيجب التحقق من
�صحة الهوية والكيان القانوين من خالل امل�ستندات الر�سمية وما تت�ضمنه
من معلومات كال�شهادات ال�صادرة عن وزارة التنمية االجتماعية �أو �أي جهة
�أخرى مخت�صة ،وفيما �إذا كان م�صرحا لها بالعمل فـي ال�سلطنة �أو قبول
التربعات واملنح من جهات محلية �أو خارجية ،وكذلك الرجوع �إلى املوقع
الإلكرتوين ل�سجل اجلمعيات والهيئات ،مبا فـي ذلك التحقق من العنوان
من خالل احل�صول على ن�سخة من عقد الإيجار ،وفواتري اخلدمات العامة،
وزيارة املقر.
املــادة ( ) 9
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني اتخاذ �إجراءات
التحقق من هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي وفقا لأحكام القانون وهذه الالئحة قبل
وخالل �إقامة عالقة العمل �أو تنفيذ العمليات للعميل الذي ال تربطه بهم عالقة م�ستمرة،
وا�ستثناء من ذلك يجوز ت�أجيل ا�ستكمال عملية التحقق من هوية العميل �أو امل�ستفيد
احلقيقي� ،شريطة:
� - 1أن يكون الت�أجيل �ضروريا لعدم �إعاقة ال�سري الطبيعي للعمل.
� - 2أن تكون مخاطر غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب مدارة بفاعلية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن �أن يكون الت�أجيل من خالل و�ضع حدود لعدد ونوع وقيمة
العمليات التي يتم تنفيذها قبل ا�ستكمال �أو �إمتام �إجراءات التحقق� ،شريطة ت�ضمني ذلك
فـي �إجراءات العمل املعتمدة لدى املكتب �أو ال�شركة �أو املطور العقاري.
املــادة ( ) 10
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني �إذا مل يتمكنوا من
القيام ب�إجراءات العناية الواجبة عند القيام ب�أي عمل من �أعمال الو�ساطة وفقا لأحكام
القانون وهذه الالئحة� ،إبالغ املركز فورا بذلك على النموذج املعد من املركز لهذا الغر�ض.
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املــادة ( ) 11
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني عند وجود ا�شتباه
لديهم لأ�سباب منطقية بارتباط العملية بجرمية غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب� ،أو �أن
�إجراء متطلبات العناية الواجبة �سوف ي�ؤدي �إلى تنبيه العميل� ،إبالغ املركز بذلك فورا
على النموذج املعد من املركز لهذا الغر�ض.
املــادة ( ) 12
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني و�ضع واعتماد �إجراءات
لإدارة املخاطر فيما يتعلق بالظروف التي ميكن فيها للعميل اال�ستفادة من عالقة العمل
قبل �إمتام عملية التحقق من هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي ،املن�صو�ص عليها فـي املادة ()9
من هذه الالئحة ،ومن تلك الإجراءات و�ضع قيود على عدد و�أنواع وقيمة العمليات التي
ميكن القيام بها ،ومراقبة العمليات املعقدة.
املــادة ( ) 13
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني تطبيق �إجراءات
العناية الواجبة املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه الالئحة جتاه عمالئهم املرتبطني
معهم بعالقات عمل قبل نفاذ �أحكام هذه الالئحة ،وذلك وفقا ملا يحدده الق�سم.
املــادة ( ) 14
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني اتخاذ �إجراءات العناية
الواجبة جتاه العميل وذلك فـي احلاالت الآتية:
 - 1قبل �إن�شاء عالقة العمل.
 - 2قبل تنفيذ �أي معاملة ل�صالح العميل الذي ال تربطه بهم عالقة عمل قائمة،
ت�ساوي قيمتها �أو تزيد على احلد الذي تقرره الوزارة� ،سواء متت املعاملة على
مرحلة واحدة �أو على عدة مراحل مرتبطة.
 - 3عند ال�شك فـي دقة امل�ستندات والبيانات التعريفية التي قدمها العميل� ،أو عدم
كفايتها.
 - 4عند اال�شتباه فـي وجود عملية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب ،بغ�ض النظر عن
قيمة املعاملة �أو انطباق �إجراءات العناية الواجبة املخففة عليها.
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املــادة ( ) 15
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني اتخاذ متطلبات العناية
امل�شددة فـي التعرف على هوية العميل ون�شاطه ،وو�ضع ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة
لتقييم املخاطر عند القيام ب�أي من العمليات الآتية:
 - 1العمليات التي تتم مع �أ�شخا�ص ينتمون �أو يوجدون فـي دول ال تطبق �أنظمة
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ب�شكل كاف.
 - 2العمليات املعقدة والكبرية وغري االعتيادية ،و�أمناط املعامالت غري العادية التي
لي�س لها �أغرا�ض اقت�صادية م�شروعة ووا�ضحة� ،أو ال تتفق مع ملف العميل.
 - 3عمليات البيع �أو ال�شراء املبا�شرة �أو غري املبا�شرة التي ال تتم وجها لوجه مع
العميل ،والعمليات التي تتم من خالل الو�سائل والأدوات الإلكرتونية.
 - 4عمليات البيع �أو ال�شراء �أو الوكاالت التي تتم من خالل العمالء غري املقيمني.
 - 5العملي ــات الت ــي تت ــم م ــن الأ�شخ ــا�ص الطبيعيي ــن والأ�شخـ ـ ــا�ص االعتباريي ـ ــن
�أو الرتتيبات القانونية فـي الدول ذات املخاطر املرتفعة املحددة من قبل الفاتف.
� - 6أي عملية �أخرى حتددها الوزارة �أو يرى املكتب �أو ال�شركة �أنها ت�شكل مخاطر
مرتفعة لعمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
املــادة ( ) 16
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني فـي الأحوال املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة ،القيام باملتابعة امل�ستمرة امل�شددة لعالقة العمل
مبا يتنا�سب مع درجة املخاطر فـي التعرف على العميل ون�شاطه ،وذلك ب�إجراء التحليل
والدرا�سات الالزمة للتحقق من م�صادر �أموال وثروات العمالء وامل�ستفيدين احلقيقيني،
واتخاذ الإجراءات الالزمة للوقوف على خلفية الظروف املحيطة ب�أي من عالقات العمل
والعمليات التي تتم و�أغرا�ضها ،و�أي �إجراءات �أخرى �ضرورية للتحقق من طبيعة العملية،
بالإ�ضافة �إلى متطلبات العناية الواجبة املذكورة فـي هذه الالئحة.
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املــادة ( ) 17
يجوز ملكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني وفقا ملا حتدده اجلهات
املخت�صة ،اتخاذ متطلبات العناية الواجبة املخففة فـي احلاالت �أو العمليات �أو بالن�سبة
للعمالء الذين يتم ت�صنيفهم على �أنهم ي�شكلون مخاطر منخف�ضة لعمليات غ�سل الأموال
�أو متويل الإرهاب ،وذلك عند حتديد هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي والتحقق منها
وفقا لدرا�سة املخاطر ،وفـي جميع الأحوال ال يجوز اتباع �إجراءات العناية الواجبة املخففة
فـي حال اال�شتباه بعمليات غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب �أو فـي حال وجود ظروف ترجح
انطواءها على مخاطر مرتفعة.
املــادة ( ) 18
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني اتخاذ تدابري العناية
الواجبة امل�شددة جتاه العمالء فيما يتعلق بالأ�شخا�ص املعر�ضني للمخاطر و�أفراد
عائالتهم والأ�شخا�ص املقربني منهم ،على �أن ت�شتمل هذه التدابري ،بالإ�ضافة �إلى تدابري
العناية الواجبة الواردة فـي هذه الالئحة ،الآتي:
 - 1و�ضع الأنظمة املالئمة لإدارة املخاطر لتحديد ما �إذا كان العميل �أو امل�ستفيد
احلقيقي من الأ�شخا�ص املعر�ضني للمخاطر ،واحل�صول على موافقة الق�سم قبل
بداية عالقة العمل مع ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو اال�ستمرار فيها بالن�سبة للعمالء
احلاليني.
 - 2اتخاذ �إجراءات وتدابري منا�سبة لتحديد م�صدر ثروة �أو �أموال العمالء �أو
امل�ستفيدين احلقيقيني املحددين كالأ�شخا�ص املعر�ضني للمخاطر.
 - 3القيام باملتابعة امل�ستمرة امل�شددة لعالقة العمل معهم.
املــادة ( ) 19
دون الإخالل بامل�س�ؤولية اخلا�صة بتدابري العناية الواجبة جتاه العمالء ،يجوز ملكاتب
و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني اال�ستعانة ب�أطراف ثالثة من �أجل تنفيذ
االلتزامات اخلا�صة بالتحقق من هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي املن�صو�ص عليها فـي
القانون وهذه الالئحة� ،شريطة ا�ستيفاء الآتي:
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 - 1التحقق من تطبيق الطرف الثالث لاللتزامات املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه
الالئحة كمتطلبات العناية الواجبة جتاه العمالء ومتطلبات الرقابة واالحتفاظ
بال�سجالت مع مراعاة املعلومات املتوفرة حول م�ستوى املخاطر فـي البلد الذي
ينتمي �إليه.
 - 2التحقق من خ�ضوع الطرف الثالث للتنظيم والرقابة والإ�شراف ،ومن مدى
التزامه بت�شريعات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب فـي البلد الذي ينتمي
�إليه ،ومن �أن لديه �سيا�سة مطبقة و�ضوابط كافية فـي هذا املجال ،واتخاذ ما يلزم
من �إجراءات للتحقق فيما �إذا مت اتخاذ �أي �إجراء بحقه بهذا اخل�صو�ص مع توفري
الوثائق املثبتة لذلك.
� - 3ضمان توفري ن�سخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغريها من امل�ستندات
ذات العالقة مبتطلبات العناية الواجبة جتاه العمالء من قبل الطرف الثالث
حال طلبها منه دون ت�أخري.
املــادة ( ) 20
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني االحتفاظ بكافة
ال�سجالت وامل�ستندات والوثائق واملعلومات والبيانات املتعلقة بكل ما ينجزونه من معامالت
محلية ودولية وحتديثها ،ومن بينها تلك املتعلقة ب�إجراءات العناية الواجبة ب�ش�أن هوية
العميل وامل�ستفيد احلقيقي ،واملت�ضمنة �إجراءات تقييم املخاطر ونتائج �أي حتليل يتم
�إجرا�ؤه ،وذلك ملدة ( )10ع�شر �سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ املعاملة �أو انتهاء عالقة
العمل مع العميل ،بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 21
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني موافاة املركز والوزارة
مبا تطلبه من �سجالت وم�ستندات ومعلومات ،عند طلبها دون ت�أخري.
املــادة ( ) 22
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني تعيني م�س�ؤول التزام،
مع �إخطار الق�سم واملركز با�سمه وبياناته عند تعيينه وعند تغيريه.
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املــادة ( ) 23
يلتزم مالكو وعاملو املكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورون العقاريون ب�إبالغ
م�س�ؤول االلتزام فورا عن �أي عملية ي�شتبه بعالقتها بغ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب،
ويجب على م�س�ؤول االلتزام الآتي:
� - 1إبالغ املركز فورا عن العمليات التي ي�شتبه ب�أنها مرتبطة بغ�سل الأموال �أو متويل
الإرهاب على النموذج املعد من املركز لهذا الغر�ض� ،سواء متت هذه العمليات �أم مل
تتم ،وعليه التعاون مع املركز وتزويده بال�سجالت والبيانات والوثائق واملعلومات
التي يطلبها.
� - 2إعداد �سجالت خا�صة بالعمليات التي ي�شتبه ارتباطها �أو عالقتها بغ�سل �أموال
�أو متويل �إرهاب ،حتفظ فيها ن�سخ من �أ�صل املعلومات والبيانات والوثائق ذات
العالقة ،ون�سخ من الإبالغات التي متت ب�ش�أنها.
املــادة ( ) 24
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني االلتزام بالآتي:
 - 1تدقيق وفح�ص العمليات غري االعتيادية جلميع املعامالت املعقدة والكبرية
وتوثيقها وفقا للإجراءات املعتمدة ،واالحتفاظ مبا مت التو�صل �إليه من نتائج
ملدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات وفقا لأحكام القانون وهذه الالئحة ،و�إتاحتها
للمركز والوزارة عند طلبها.
 - 2التدقيق امل�ستمر على العمليات التي تتم طوال فرتة قيام العالقة و�ضمان
ات�ساق العمليات التي يتم �إجرا�ؤها مع ما يعرفه املكتب عن العميل ومنط ن�شاطه
واملخاطر التي ميثلها مبا فـي ذلك م�صدر الأموال.
 - 3الت�أكد من خ�ضوع اجلهات املراد التعامل معها لتعليمات و�ضوابط مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
 - 4متكني م�س�ؤول االلتزام من مبا�شرة اخت�صا�صاته با�ستقاللية ومبا يكفل احلفاظ
على �سرية املعلومات التي ترد �إليه والإجراءات التي يقوم بها ،ومتكينه من
االطالع على ال�سجالت والبيانات للقيام مبهامه ،وو�ضع �آلية للتحقق من التزامه
بالتعليمات وال�سيا�سات والإجراءات املو�ضوعة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب.
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 - 5اتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�شراك العاملني املعنيني فـي برامج تدريبية م�ستمرة
فـي جمال مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مع االحتفاظ ب�سجالت
لكافة الربامج التدريبية التي متت ملدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات بحيث ت�شمل
�أ�سماء املتدربني وم�ؤهالتهم واجلهة التي قامت بالتدريب �سواء داخل ال�سلطنة �أو
خارجها ،وتعريف العاملني بالآتي:
�أ  -قان ــون مكافح ــة غ�ســل الأمـ ــوال ومتوي ــل الإره ــاب والأنظمــة والتعليم ــات
والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن.
ب  -الأمناط امل�شتبه ب�أنها تقع �ضمن عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب،
والواردة فـي دليل الإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة ال�صادر عن املركز.
ج � -إجراءات الإبالغ عن املعامالت التي ي�شتبه ب�أنها مرتبطة �أو ذات عالقة بغ�سل
الأموال �أو متويل الإرهاب.
د  -ال�سيا�سات والأ�س�س والإجراءات وال�ضوابط الداخلية املتبعة ملكافحة جرائم
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
هـ � -إلزام املحا�سب القانوين فـي العقد املربم معه بالتحقق من قيامهم بتطبيق
�أحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذا لهما ،وبتقييم مدى
كفاية ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ،وت�ضمني نتائج ذلك فـي تقريره ،و�إخطار الق�سم ب�أي مخالفات �أو
�أوجه ق�صور.
املــادة ( ) 25
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني و�ضع نظام داخلي
منا�سب يت�ضمن ال�سيا�سات والأ�س�س والإجراءات وال�ضوابط الداخلية الواجب توافرها
ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بناء على درجة املخاطر وحجم العمل ،على �أن
يت�ضمن الآتي:
� - 1سيا�سة وا�ضحة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب معتمدة من الإدارة العليا
مع حتديثها با�ستمرار ،تت�ضمن �إجراءات تف�صيلية مكتوبة ملكافحة عمليات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب والإبالغ عنها ،يراعى فيها حتديد دقيق للواجبات
وامل�س�ؤوليات مبا يتفق مع �أحكام قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
و�أحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذا لهما.
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� - 2آلية منا�سبة معتمدة من الإدارة العليا للتحقق من االلتزام ب�أحكام قانون مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتعليمات والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.
 - 3الإجراءات التي تكفل فح�ص �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية للت�أكد من
فعاليتها فـي مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،واقرتاح ما يلزم ال�ستكمال
�أي نق�ص بها �أو ما حتتاجه من حتديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
 - 4الأ�س�س الالزمة لت�صنيف العمالء ح�سب درجة املخاطر فـي �ضوء ما يتاح للمكتب
من وثائق ومعلومات وبيانات.
� - 5إجراءات العناية الواجبة والعناية امل�شددة للعمالء وفقا لأحكام القانون وهذه
الالئحة.
� - 6إجراءات االحتفاظ بال�سجالت وامل�ستندات واملعلومات والبيانات املتعلقة بالعناية
الواجبة ب�ش�أن العمالء.
املــادة ( ) 26
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني �إن�شاء وحدة تدقيق
داخلية من كادر م�ستقل وم�ؤهل لتقييم مدى االلتزام بال�سيا�سات وال�ضوابط الداخلية فـي
ال�شركة والإجراءات املتبعة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
املــادة ( ) 27
يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني و�ضع �سيا�سات و�إجراءات
لتبادل املعلومات املطلوبة لأغرا�ض العناية الواجبة جتاه العمالء و�إدارة مخاطر غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب وتوفري �ضمانات كافية ب�ش�أن �سرية تبادل املعلومات.
املــادة ( ) 28
يحظر الإف�صاح للعميل �أو امل�ستفيد احلقيقي �أو �أي طرف �آخر عن �إبالغ املركز �أو نية
�إبالغه باملعامالت امل�شبوهة �أو املعلومات والبيانات املتعلقة بها �أو التحقيقات اجلارية
ب�ش�أنها ،وذلك ب�أي و�سيلة وب�أي طريقة كانت ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
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املــادة ( ) 29
يحظر على كل من اطلع �أو علم بحكم عمله بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر على �أي معلومات
�أو بيانات مت تقدميها �أو تبادلها مبوجب �أحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة
تنفيذا لهما� ،إف�شاء �أي من هذه املعلومات �أو البيانات� ،أو الإف�صاح عنها ب�أي طريقة كانت
�إال لأغرا�ض تنفيذ القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذا لهما.
املــادة ( ) 30
دون الإخالل ب�أحكام القانون وهذه الالئحة ،يجب على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية
واملطورين العقاريني تنفيذ االلتزامات الواردة فـي القرارات الدولية ذات ال�صلة مبكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجبة النفاذ مبا فـي ذلك القرارات ال�صادرة حتت الف�صل
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة والتي يتم �إبالغهم بها من قبل اجلهات املخت�صة.
املــادة ( ) 31
�إذا كان مكتب �أو �شركة الو�ساطة العقارية واملطور العقاري �ضمن جمموعة مالية ،فيجب
على املجموعة املالية ،بالإ�ضافة �إلى االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه الالئحة
بالن�سبة ملكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني ،تطبيق برامج ملكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على م�ستوى املجموعة ككل ،مبا فيها الفروع وال�شركات
التي متتلك املجموعة �أغلبية فيها ،مع الأخذ فـي االعتبار مخاطر غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب وحجم الأعمال.
املــادة ( ) 32
يتولى الق�سم اخت�صا�صاته املحددة قانونا ،وعلى الأخ�ص الآتي:
 - 1الرقابة والتفتي�ش واملتابعة على مكاتب و�شركات الو�ساطة العقارية واملطورين
العقاريني.
 - 2تلقي تقارير التدقيق املايل املعتمدة نهاية كل عام ميالدي من املكاتب وال�شركات
واملطورين العقاريني والتدقيق عليها ،وله �أن يطلب ما يراه �ضروريا من �أوراق
وم�ستندات ومعلومات و�سجالت للتحقق من �صحة تلك التقارير.
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 - 3املوافقــة على تعييــن �أي �شخــ�ص كم�س ـ�ؤول الت ــزام ،ورف�ض املوافقة على التعيــني
متى توافرت لديه �شبهات متعلقة به ،كما يحق له �شطب ا�سم �أي م�س�ؤول التزام
من �سجالته وطلب تعيني �شخ�ص �آخر فـي حال �إخالل م�س�ؤول االلتزام ب�أي
من التزاماته املن�صو�ص عليها فـي القانون �أو هذه الالئحة ،وذلك دون الإخالل
بوجوب �إحالته للجهات املخت�صة حال وجود �شبهة جنائية بحقه.
املــادة ( ) 33
عند مخالفة �أي من مكاتب �أو �شركات الو�ساطة العقارية �أو املطورين العقاريني لأحكام
هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذا لها ،يعد الق�سم مح�ضرا باملخالفة املرتكبة يرفع
للوزير التخاذ واحد �أو �أكرث من التدابري �أو اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()52
من القانون ،مع �إبالغ املركز بالتدابري واجلزاءات املتخذة ،ويجوز ن�شرها بو�سائل الن�شر
املختلفة.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قرار وزاري
رقم 2021/105
ب�ش�أن حظر البيع �أو ال�شراء �أو التداول �أو الإعالن �أو الرتويج
لل�سلع واملنتجات واخلدمات من خالل الت�سويق ال�شبكي �أو الهرمي
ا�ستنادا �إلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،90/55
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/97بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�صناعة �إلى وزارة
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بالت�سويق ال�شبكي �أو الهرمي �أي طريقة يلج�أ �إليها
املزود �أو املعلن �أو املروج لدعوة امل�ستهلك الختيار قائمة من امل�ستهلكني الآخرين بق�صد
�شراء ال�سلعة �أو تلقي اخلدمة مقابل منفعة يح�صل عليها امل�ستهلك الأول ،وو�ضعهم جميعا
فـي جمموعات هرمية �أو �شبكية بق�صد جمع املال من �أكرب عدد من امل�شرتكني فـي ال�شبكة
�أو الهرم.
املــادة الثانيــــة
يحظر بيع �أو �شراء �أو تداول �أو الإعالن �أو الرتويج لأي �سلعة �أو منتج �أو خدمة من خالل
الت�سويق ال�شبكي �أو الت�سويق الهرمي لها ،ب�أي و�سيلة �إلكرتونية �أو غري �إلكرتونية.
املــادة الثالـثــــة
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام
هذا القرار ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 16 :من ذي الحجة 1442هـ
املـوافــــق 26 :من يوليــــــــــــو 2021م

قيـ�س بــن محمـد بـن مو�ســى اليو�ســف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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وزارة العمـــل
قــرار وزاري
رقـــم 2021/129
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2016/340ب�ش�أن ر�سوم �إ�صدار
وجتديد تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ومزاولة عملها
ا�ستن ــادا �إلى قانـ ــون العمـ ــل ال�صــادر باملــر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ،2003/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/89ب�إن�شاء وزارة العمل وحتديد اخت�صا�صاتها واعتمـاد
هيكلـ ـه ــا التنظيـمي،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2016/340ب�ش�أن ر�سوم �إ�صدار وجتديد تراخي�ص ا�ستقدام القوى
العاملة غري العمانية ومزاولة عملها،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الواردة �أ�سفل اجلدول من (ثانيا) من املادة الثانية من القرار
الوزاري رقم  2016/340امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
" وتنطبق البنود املذكورة فـي اجلدول الوارد فـي البند (ثانيا) على امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة� ،شريطة توافر الآتي:
�أ � -أن تكون امل�ؤ�س�سة مملوكة لأ�صحاب عمل متفرغني لإدارتها  -احلا�صلة على بطاقة
ريادة الأعمال  -وم�سجلني لدى هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،وم�ؤمن
عليهم لدى الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وي�ستثنى املتقاعدون احلا�صلون
على بطاقة ريادة الأعمال من الت�سجيل لدى الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ب � -أن يكون الت�سهيل مل�ؤ�س�سة واحدة فقط دون غريها من امل�ؤ�س�سات اململوكة لأ�صحاب
امل�ؤ�س�سة.
ج  -ت�شغيـل عمانــي واحــد على الأقـل فـي ح ــال كان طلب الرتخي ــ�ص لع ــدد مــن ()6
�ستة عمال �إلى ( )10ع�شرة عمال".
املــادة الثانيــــة
يلغى كــل مـ ــا يخالـف هـذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكـامـه.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  19 :من ذي احلجة 1442هـ
املـوافــــق  29 :من يوليـــــــــــــو 2021م
د .حماد بن �سعيد بن علي باعوين
وزي ـ ـ ـ ـ ــر العمـ ـ ـ ـ ــل
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات الرباءات املقبولة ،وعلى كل ذي م�صلحة احلق فـي
االعرتا�ض �أمام الدائرة خالل ( )120يوما من تاريخ الن�شر وذلك طبقا للمادة ( -5 - 9ج)
وفقا لأحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/67واملادة
()31من الئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم .2008/105
رمـوز البيانـات الببليوجرافـية
البيان الببليوجرافـي

الرمـــــز

رقم الطلب

21

تاريخ تقدمي الطلب

22

رقم الأ�سبقية

31

تاريخ الأ�سبقية

32

بلد الأ�سبقية

33

ت�سمية االخرتاع

54

الو�صف املخت�صر

57

ا�سم طالب الرباءة

71

ا�سم املخرتع

72

ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

73
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-1
()21

OM/P/2016/00006

()22

17/1/2016

()31

US2013/055365

()32

16/8/2013

()33

US

( )54و�سيلة حتكم بالتدفق للتحكم بالتدفق باالعتماد على طور مائع.
( )57يتعلق االخرتاع احلايل بو�سيلة حتكم بالتدفق ميكن �أن تت�ضمن ماء فـي غرفة،
يكون للغرفة حجم متغري ع�ضو تقييد تدفق يقوم بالإزاحة ا�ستجابة لتغري فـي
حجم الغرفة وو�سيلة �إمالة ت�ضع �ضغطا فـي الغرفة .ميكن �أن تت�ضمن طريقة
للتحكم فـي تدفق بخار فـي بئر توفري و�سيلة حتكم بالتدفق والتي تقوم بتغيري
املقاومة للتدفق فـي البئر و�سيلة التحكم بالتدفق تت�ضمن غرفة لها حجم متغري
ماء مو�ضوع فـي الغرفة وو�سيلة �إمالة .ت�ؤثر و�سيلة الإمالة بحجم الغرفة .ميكن
�أن تت�ضمن و�سيلة حتكم بالتدفق �أخرى ماء فـي غرفة يكون للغرفة حجم متغري
ع�ضو تقييد تدفق يقوم بالإزاحة ا�ستجابة لتغري فـي حجم الغرفة وو�سيلة �إمالة
والتي تقلل نقطة الغليان للماء فـي الغرفة.
()71
()72

HALLIBURTON ENERGY SERVICES٫ INC
FRIPP٫ Michael٫ L

•

GANO٫ John٫ C

•

• MURPHREE٫ Zachary٫ R
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-2
()21

OM/P/2018/00192

()22

28/6/2018

()31

SG10201603466W

()32

29/4/2016

()33

SG

( )54نظام لتحديد املوقع اجلغرافـي جلهاز محمول.
( )57يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة ونظام لتحديد املوقع اجلغرافـي جلهاز محمول.
وي�شمل تلقي عدة معايري راديو �أولى فـي برج خلوي �أول ،ثم تلقي عدة معايري
راديو ثانية فـي برج خلوي ثان ،حيث يتم تعليم معايري الراديو الثانية املتعددة
عن معايري الراديو االولى املتعددة ،وتوليد عدة مناذج خلية �أ�سا�سية متعددة
با�ستعمال معايري الراديو الأولى والثانية املتعددة وت�ستخل�ص مناذج اخللية
الناجتة املتعددة على �صورة ا�ستف�سار من جهاز املحمول ومناذج اخللية الأ�سا�سية
املتعددة ثم يقدر الو�ضع اجلغرافـي جلهاز املحمول من مناذج اخللية الأ�سا�سية
املتعددة حيث يتحدد املوقع اجلغرافـي جلهاز محمول �إح�صائيا با�ستعمال مناذج
اخللية الناجتة املتعددة.
()71

CERTIS CISCO SECURITY PTE. LTD

()72

•
Poh Beng TAN
•
Joon Keng YONG
•
Keen Hon WANG
• Caitan Rernandes ROBERT
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام
قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 112729 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صنع متور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برج ال�صحوة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  99 :ر.ب� ,104 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 114027 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سرية امل�ستقبل الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 232 :ر.ب� ,515 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130571 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطاعم ومقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خمي�س بن �سامل بن خمي�س ولد وادي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 981 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133514 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم ومقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمر بن خلفان النظريي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العامرات ،محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/5 :

-37-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1401

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143867 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(بيع وحت�ضري امل�شروبات ال�ساخنة والباردة) ،خدمات الكافترييات(بيع
وحت�ضري امل�شروبات ال�ساخنة والباردة) ،خدمات املطاعم (بيع وحت�ضري امل�شروبات ال�ساخنة
والباردة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع محمد حمد املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/28 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144560 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،الإعالن بالربيد املبا�شر،
حتديث مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن ،خدمات
�إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،خدمات
اقتطاع الأخبار �أو املعلومات املهمة فـي ال�صحف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثقلني للخدمات الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145649 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ملا للحالقة والتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146503 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعمال الديكور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللول الع�صرية للإبداع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146521 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع العطورات وم�ستح�ضرات التجميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور عبداللـه �سعيد الها�شمية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146528 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة  ،البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلودة والريادة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146539 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد ال�صحية وم�شتقاتها والت�صدير واال�سترياد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاج الن�سر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146540 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ابن الغافري احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146541 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم
امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوحدة القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
										
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146543 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأقم�شة واملن�سوجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو القا�سم البو�سعيدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146545 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإح�سان للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146546 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التنظيف العام للمباين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دارنا للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146712 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سرمدية العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146715 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العالج الطبيعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :درة الأماكن للمقاوالت والأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146718 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�سلع ال�صيدالنية والطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سامية الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146720 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آي�س كرمي وم�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طيوف الأفق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146722 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع امل�أكوالت واحللويات واملعجنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أماين �صحار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146725 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كاكاو ،بن غري محم�ص� ،شاي ،حلويات� ،سكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جاما ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :

-46-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1401

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146727 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمان العاملية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146729 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع امل�ستلزمات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �شهالء خالد جمعان باوزير للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146730 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع و�صيانة الهواتف املتحركة واحلا�سب الآيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :را�شد املحروقي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146731 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احللويات واملعجنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرابط الأف�ضل للتجارة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146732 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبناء البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146734 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إنبار للعقارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146736 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مل�سات وادي اجلزي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146742 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أواين لغايات منزلية� ،أواين� ،صواين لغايات منزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القيا�س املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146743 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مها �ضيان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146744 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدينة �أربق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1401

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146746 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سمة ال�شروق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146747 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدهليز الذهبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146748 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�صول امل�ستقبل للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146749 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الأجماد العاملية للأعمال والإعمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146751 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مكتوم العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146752 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم بطاقة عمل(الت�صميم على ال�شا�شات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معامل وادي و�شغ للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146753 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الذهب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مظفر بن محمد بن عمر البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146754 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم التح�صيل املايل ،خدمات الت�أمني ،خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية ،اخلدمات
التمويلية ،خدمات مكاتب االئتمان ،خدمات وكاالت حت�صيل الديون ،خدمات وكاالت
العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عمان لال�ستثمارات والتمويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146764 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املراتب ال�صحية الأ�سرة والأغطية والو�سادة والبطانيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القب ـ ــ�س ما وراء البحار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146767 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شموخ الطائر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146768 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املالب�س ،غ�سيل وكي املالب�س ،غ�سل البيا�ضات ،الغ�سيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سمو العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146771 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النقاء لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146781 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ ،غاليني تبغ� ،سجائر ،علب �سجائر ،ادوات تنظيف غاليني التبغ ،ال�سجائر الإلكرتونية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يو�سف ر�ضا للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146788 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برادات ،بيع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثنائي ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146790 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية (�أن�شطة مدن الت�سلية ومدن الألعاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبوحمد الهديفي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146791 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي ،ف�شار حب الذرة ،ن�شا للطعام ،مطريات حلوم للغايات املنزلية ،م�شروبات �أ�سا�سها
ال�شاي ،ال�سندوي�شات باجلنب ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،كرات جوز الهند (نوع من
احللويات) ،حلويات �سكرية� ،أقرا�ص �سكرية حلويات� ،سكر ،م�شروبات كاكاو باحلليب،
م�شروبات قهوة باحلليب ،مالتوز �سكر امللت ،املو�س (حلوى) �سكريات� ،سكر نخيلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العاملية ال�شاملة للتجارة العامة ( املنطقة احلرة ب�صاللة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146792 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أزهار م�سقط املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146793 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات زهور عطور ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور ،عطور،
عطور زيوت طيارة ،بخور ،مزيالت �شعر ،م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات
التجميل� ،أعواد البخور ،مزيالت طالء الأظافر ،حجارة تنعيم� ،صابون ،كرميات تبيي�ض
الب�شرة ،خ�شب معطر ،ملمع �أظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العامري و�شركائه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :

-60-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146800 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الهند�سة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حنان عبداللـه لال�ست�شارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146802 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
واقيات مالب�س� ،شياالت للمالب�س ،مالب�س كتانية� ،أحزمة مالب�س ،مالب�س ،قم�صان
م�سرولة مالب�س ،مالب�س جاهزة� ،سراويل للأطفال ،معاطف ،مالب�س للمواليد ،خمر
مالب�س ،مالب�س تقليدية ،واقي من الطفح اجللدي ،عباءات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جنم املدينة املتقدمة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146804 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام ،كاكاو ،قهوة ،كعك� ،شاي املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية املتحدة للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146805 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم الفني واملهني دون م�ستوى التعليم العايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز نائلة للفنون الت�شكيلية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146806 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س الن�سائية والأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنتوت العاملية للت�سوق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146808 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الب�ستنة ،ت�صميم وتنفيذ احلدائق ، ،خدمات زرع �أ�شجار وب�ستنة وت�صميم مناظر طبيعية،
خدمات تن�سيق حدائق وب�ستنة ،خدمات ب�ستنة وق�ص �أع�شاب ،التخل�ص من الأع�شاب
ال�ضارة فـي الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :محمود احلكماين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146810 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غيوم الرو�ضة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146816 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم(مطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمران لتطوير الأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146818 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تو�صيل الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الف�صول الأربعة الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146820 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ذاكرات حا�سوب(بيع �أجهزة احلوا�سيب بكافة �أنواعها مع ملحقاتها) ،طابعات
ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب� ،أجهزة اال�ستقبال والإر�سال ،بطاقات ذاكرة لأجهزة �ألعاب
الفيديو� ،أجهزة عر�ض الفيديو ،برامج حا�سوب م�سجلة ،برجميات حا�سوب م�سجلة،
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،هواتف ذكية(بيع الهواتف الذكية بكافة �أنواعها
بيع �شواحن الهواتف بكافة �أنواعها)� ،أغلفة للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية،
�أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية� ،أجهزة لإعداد �أفالم الت�صوير ال�سينمائي ،برجميات لألعاب
الكمبيوتر قابلة للتحميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عائلة امل�ستقبل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146821 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز� ،سندوي�شات ،م�شروبات ا�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،فطائر� ،شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم الفعوان ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138826 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الو�صافة فـي احلفالت االجتماعية ،ت�أجري مالب�س ال�سهرة ،دفن املوتى ،خدمات وكاالت
الزواج ،تخطيط وترتيب ملرا�سم الزفاف ،خدمات التوا�صل االجتماعي ال�شبكي ،ا�ست�شارات
امللكية الفكرية ،خدمات املرافعات ،خدمات الرعاية املنزلية ،ت�أجري �أ�سماء احلقول على
الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،501913 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/3 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم  5509من بعد الكلية العاملية
للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم  ،1062الطابق الثاين ،مكتــب
رقم  21م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138822 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كوا�شف قطع النقد املقلدة ،م�شغالت و�سائط محمولة� ،صور كرتونية متحركة ،برامج كمبيوتر
(برجميات قابلة للتنزيل) ،هواتف ذكية ،لوحات �إعالنات الكرتونية� ،أجهزة كمبيوتر� ،أجهزة
ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل� ،أجهزة معاجلة البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،501913 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/3 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم  5509من بعد الكلية العاملية
للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم  ،1062الطابق الثاين ،مكتــب
رقم  21م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138823 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر ،الإدارة التجارية
لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة بالآخرين ،ترويج املبيعات (للآخرين) ،ا�ست�شارات
�إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،حت�سني محرك
البحث لرتويج املبيعات ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،توفـري
�سوق عرب الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات ،توفـري املعلومات والأخبار عن
الأعمال عرب موقع الويب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،501913 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/3 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم  5509من بعد الكلية العاملية
للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم  ،1062الطابق الثاين ،مكتــب
رقم  21م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138824 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البث التلفزيوين البث التلفزيوين عرب الكابل البث الال�سلكي توفـري �إمكانية و�صول
امل�ستخدم �إلى �شبكات الكمبيوتر العاملية توفـري غرف املحادثة عرب االنرتنت توفـري
�إمكانية الو�صول �إلى قواعد البيانات توفـري منتديات االنرتنت االت�صاالت عن طريق
الهاتف االت�صاالت عرب الهواتف اخللوية توفـري تو�صيالت لالت�صال مع �شبكة حا�سوب
عاملية عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،501913 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/3 :
					
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم  5509من بعد الكلية العاملية
للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم  ،1062الطابق الثاين ،مكتــب
رقم  21م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138825 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلو�سبة ال�سحابية� ،أبحاث التجميل ،ت�صميم الديكو الداخلي ،الت�صميم ال�صناعي،
توفـري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت ،ت�صميم الأزياء ،امل�سح ،البحث العلمي ،ت�صميم برامج
احلا�سوب ،اختبار كفاءة املركبات على الطرق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،501913 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/3 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم  5509من بعد الكلية العاملية
للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم  ،1062الطابق الثاين ،مكتــب
رقم  21م�سقط� ،سلطنة عمان
-68-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1401

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة98277 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/7/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1166 :فـي 2016/10/16م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بن راهي الدولية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :اليمامة الرائدة للم�شاريع التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 19:ر.ب137 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/7/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/26 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة24449 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/10/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 770 :فـي 2004/7/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الدورادو �ستون اوبري�شنز ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :الدورادو �ستون ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 10701 :ســاوث ريفــر فرون ــت باركواي� ,سوي ــت � 300سـ ــاوث
جوردان يوتاه  ,84095الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/6/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /7/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29257 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة40 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/4/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 783 :فـي 2005/1/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الدورادو �ستون اوبري�شنز ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :الدورادو �ستون ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 10701 :ســاوث ريفــر فرون ــت باركواي� ,سوي ــت � 300سـ ــاوث
جوردان يوتاه  ,84095الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/6/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة24449 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/10/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 770 :فـي 2004/7/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الدورادو �ستون ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بورال �ستون برودكت�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 200 :مان�سيل كورت �إي�ست ،جناح  305روزويل ،جورجيا ،30076
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/6/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29257 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة40 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/4/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 783 :فـي 2005/1/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الدورادو �ستون ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بورال �ستون برودكت�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 200 :مان�سيل كورت �إي�ست ،جناح  305روزويل ،جورجيا ،30076
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/6/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة27804 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/2/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 779 :فـي 2004/11/21م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة الريف للتموين و اال�سترياد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة الريف للتموين واال�سترياد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية  4127ر.ب 14337 :رقم �إ�ضافـي  ،6635املدينة ال�صناعية
اجلديدة  3الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة27805 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/2/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 781 :فـي 2004/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة الريف للتموين و اال�سترياد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة الريف للتموين واال�سترياد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية  4127ر.ب 14337 :رقم �إ�ضافـي  ،6635املدينة ال�صناعية
اجلديدة  3الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة96615 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/8/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1147 :فـي 2016/5/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة الريف للتموين و اال�سترياد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة الريف للتموين واال�سترياد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية  4127ر.ب 14337 :رقم �إ�ضافـي  ،6635املدينة ال�صناعية
اجلديدة  3الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة96616 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/8/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1147 :فـي 2016/5/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة الريف للتموين و اال�سترياد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة الريف للتموين واال�سترياد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية  4127ر.ب 14337 :رقم �إ�ضافـي  ،6635املدينة ال�صناعية
اجلديدة  3الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة96617 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/8/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1147 :فـي 2016/5/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة الريف للتموين واال�سترياد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة الريف للتموين واال�سترياد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية  4127ر.ب 14337 :رقم �إ�ضافـي  ،6635املدينة ال�صناعية
اجلديدة  3الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة96618 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/8/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1147 :فـي 2016/5/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة الريف للتموين و اال�سترياد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة الريف للتموين واال�سترياد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية  4127ر.ب 14337 :رقم �إ�ضافـي  ،6635املدينة ال�صناعية
اجلديدة  3الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة96619 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/8/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1206 :فـي 2017/8/20م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة الريف للتموين و اال�سترياد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة الريف للتموين واال�سترياد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية  4127ر.ب 14337 :رقم �إ�ضافـي  ،6635املدينة ال�صناعية
اجلديدة  3الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127338 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/9/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1296 :فـي 2019/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الدرة الف�ضية احلديثة للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رموز احلياة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137442 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/11/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1354 :فـي 2020/8/24م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شموخ العامرات املتحدة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أبو هيثم الرا�شدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب121 :ر.ب� ,418 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/15 :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:
رقم
م
العالمة
69063 1
69064 2
74584 3
74585 4
74586 5
74587 6
74583 7
67155 8
71985 9
71986 10
71946 11

ا�سـم ال�شركـة
امير�سون كليمات
تكنولوجيا ،انك
امير�سون كليمات
تكنولوجيا ،انك
�شركة الهدى للفنادق
وال�سياحة �ش م ك
�شركة الهدى للفنادق
وال�سياحة �ش م ك
�شركة الهدى للفنادق
وال�سياحة �ش م ك
�شركة الهدى للفنادق
وال�سياحة �ش م ك
�شركة الهدى للفنادق
وال�سياحة �ش م ك
�شركة �صدارة للكيميائيات
�ستوديو �أي بي
هولدجنز ,ال ال �سي
�ستوديو �أي بي
هولدجنز ,ال ال �سي
�أي بي هولدنغز ال ال �سي
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2012/11/21

التجارة وال�صناعة

2012/10/21

التجارة وال�صناعة

2013/7/9

التجارة وال�صناعة

2013/9/22

التجارة وال�صناعة

2013/3/24

التجارة وال�صناعة

2013/9/22

التجارة وال�صناعة

2013/7/9

التجارة وال�صناعة

2012/3/26

التجارة وال�صناعة

2013/1/7

التجارة وال�صناعة

2013/1/7

التجارة وال�صناعة

2013/1/7
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رقم
م
العالمة
� 71947 12أي بي هولدنغز ال ال �سي التجارة وال�صناعة
� 69831 13أوفي�شال بيلوتك�س ،ال ال �سي التجارة وال�صناعة

2013/1/7
2012/9/24

� 71683 15أوفي�شال بيلوتك�س ،ال ال �سي التجارة وال�صناعة

2013/1/7

� 71684 14أوفي�شال بيلوتك�س ،ال ال �سي التجارة وال�صناعة
دومينوز �آي بي
5899 16
التجارة وال�صناعة
هولدر ال ال �سي
دومينوز �آي بي
5900 17
التجارة وال�صناعة
هولدر ال ال �سي
دومينوز �آي بي
التجارة وال�صناعة
5901 18
هولدر ال ال �سي
دومينوز �آي بي
التجارة وال�صناعة
5902 19
هولدر ال ال �سي
دومينوز �آي بي
التجارة وال�صناعة
5903 20
هولدر ال ال �سي
دومينوز �آي بي
التجارة وال�صناعة
5904 21
هولدر ال ال �سي

2014/3/4

املهنــة

ا�سـم ال�شركـة

تاريخ الت�سجيل

2000/5/30
2000/5/30
2000/5/30
2000/5/30
2000/5/30
2000/5/30

 26181 22كوجليت  -بلموليف كومبني التجارة وال�صناعة

2004/12/14

التجارة وال�صناعة

2006/5/22

ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
25959 23
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
التجارة وال�صناعة
26428 24
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
التجارة وال�صناعة
26608 25
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
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رقم
م
العالمة
26838 26
69552 27
69837 28
69838 29
69839 30
69840 31
69841 32
69843 33
69844 34
69846 35
69847 36
69848 37

ا�سـم ال�شركـة
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2005/1/30

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/8/25

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/8/25

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24
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رقم
م
العالمة
69849 38
69850 39
69851 40
69852 41
69853 42
69854 43
69855 44
69857 45
69858 46
69859 47
69860 48
69861 49

ا�سـم ال�شركـة
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2013/1/7

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/8/25

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/8/25
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رقم
م
العالمة
69862 50
69863 51
69864 52
70137 53
70138 54
70510 55
70511 56
70512 57
70513 58
70514 59
70515 60
70516 61

ا�سـم ال�شركـة
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى كاي�شا
(ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2012/8/25

التجارة وال�صناعة

2012/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/8/25

التجارة وال�صناعة

2014/1/22

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2012/12/8
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رقم
م
العالمة
70517 62
70518 63
70519 64
71562 65
66
67
68
69
70
71
72

26491
26492
26493
26494
70040
68742
70965

6292 73
6293 74
74220 75
69236 76
69237 77

ا�سـم ال�شركـة
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكى
كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
مهراجا اورجني�سي�شن مليتد
مهراجا اورجني�سي�شن مليتد
مهراجا اورجني�سي�شن مليتد
مهراجا اورجني�سي�شن مليتد
ذي يوكوهاما ربر كمبني ،ليمتد
�شركة �صدارة للكيميائيات
�سلجني كوربوري�شن
كنتاكى فرايد ت�شيكن
انرتنا�شيونال هولدينغز ال ال �سي
كنتاكى فرايد ت�شيكن
انرتنا�شيونال هولدينغز ال ال �سي
م�صنع الرحاب احلديث للعطور
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2013/1/7

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2012/12/8

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

2008/4/23
2008/4/23
2008/4/23
2008/4/23
2013/3/27
2012/6/18
2012/12/8

التجارة وال�صناعة

2000/6/24

التجارة وال�صناعة

2000/6/24

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

2013/11/3
2012/6/18
2012/9/11
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م
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

رقم
العالمة
69241
69246
69251
69247
69252
69238
69243
69248
69239
69244
69249
69254
69240
69245
69250
69255
71692
71693
71694
26127

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
والتون انرتنا�شيونال ليمتد
والتون انرتنا�شيونال ليمتد
والتون انرتنا�شيونال ليمتد
�أو�سكار دي الرينتا ال ال �سي

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

2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/9/11
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/11/21
2012/11/21
2012/11/21
2005/1/16
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البنـك املركــزي العمانــي
�إعـــــــالن
ا�ستنـادا �إلـى املادة  ( 17أ� ) مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم ، 2000/114
يعلـن البنـك املرك ــزي العمانـ ــي ب ـ ـ�أن امليزاني ـ ــة العمومي ــة للفتـ ــرة املنتهي ـ ــة ف ــي 2021/6/30م ,
كانت كما يلي :
املوجودات (الأ�صول) :

2021/6/30م 2020/6/30م
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين
(بالألـف)
(بالألـف)
(بالألـف)

الذهـب و الف�ضة
املوجودات الأجنبية :
3.624٫959
�أ � -أر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج
ب  -احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 125.870
2٫963٫328
ج  -الأوراق املالية الأجنبية
امل�ستحقات من احلكومة
امل�ستحقات من البنوك املحلية
ح�صة ال�سلطنة لدى �صندوق النقد الدويل
املوجودات الثابتة ( �صافـي )
املوجودات الأخرى

املجمـــــوع

املطلوبات (اخل�صوم) :
النقد امل�صدر
امل�ستحقات للحكومة
امل�ستحقات للبنوك املحلية :
1.740.544
�أ  -البنوك التقليدية
382.623
ب  -البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأخرى
ح�ساب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين
القيمة ال�صافية :
1.000.000
�أ  -ر�أ�س املال
426.038
ب  -االحتياطيات العامة
227.450
ج � -أخــرى

657

593

6.714٫157
215.161
84.562
226.867
43.673
80.247

6.611.652
756.944
45.251
218.815
44.045
76.762

7.365.324
========

7.754.062
========

1.768.469
1.436.669

1.833.979
1.385.518

2.123.167
156.581
226.933

2.554.884
153.312
218.858

1.653.488

1.607.511

========= 7٫754.062
7.365.324
=========

املجمـــــوع

البنك املركزي العماين
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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ؤ�س�سة ال�صدفة البي�ضاء �ش.م.م
يعلن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
م�ؤ�س�سة ال�صدفة البي�ضاء �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٧٩٣٦٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٦/٢٩م ،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
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٠١١٨٣٥ - ٩٩٤٧٥٢٨١:
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 ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٧٣٢٣٣١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٤/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٠١١٨٣٥ - ٩٩٤٧٥٢٨١:
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 ال�شرق الأو�سط للنفط والغاز �ش.م.م
يعلن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
ال�شرق الأو�سط للنفط والغاز �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٦٦٥٨٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٥/٢٦م ،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
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٠١١٨٣٥ - ٩٩٤٧٥٢٨١:
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
مكتب �أطل�س  -محا�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كهالن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب �أطل�س  -محا�سبون قانونيون وا�ست�شاريون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
كهالن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٣٠٠٤٣وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي  -محافظة م�سقط
�ص.ب ١٩٢:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٢٤٧٠٦٥٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب بي دي �أو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفريات القمر �ش.م.م
يعلن مكتب بي دي �أو �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سفريات القمر �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٤٠١٥١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٧/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�شاطئ القرم  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب ١١٧:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٢٩٠٠١٠٠٠:
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
مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أي بي �آي �شواتيك (عمان) (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلن مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -محا�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
�أي بي �آي �شواتيك (عمان) (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٠٩٠٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الوطية  -بناية الرميلة  -الطابق الثاين  -مكتب رقم٢٢:
�ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب١٢٢:
هاتف رقم٢٤٥٦٣٦٥٠ - ٢٤٥٦٠١٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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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زيون بنت را�شد بن �سامل اجلابرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاتي فا�شون للتجارة �ش.م.م
تعلن زيون بنت را�شد بن �سامل اجلابرية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة تاتي فا�شون للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٤٠٧٤وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٠٢:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٤٢٣٣٣٤:
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
عي�سى بن �صالح بن حمود البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر الأملا�س �ش.م.م
يعلن عي�سى بن �صالح بن حمود البطا�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نهر الأملا�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٠٧٢٨وللم�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
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٦٠:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٥٩٩٩٠٥٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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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عمر بن عبداللـه بن علي القتبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوادي للخدمات العقارية �ش.م.م
يعلن عمر بن عبداللـه بن علي القتبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البوادي للخدمات
العقارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٨٥١٥وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٢٠٨٨٨:
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 العا�صمة لأنظمة املعلومات �ش.م.م
يعلن عمر بن عبداللـه بن علي القتبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العا�صمة لأنظمة
املعلومات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٩٨١٣٨وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٢٠٨٨٨:
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 �سلطان بن زايد اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع القويعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سلطان بن زايد اجلحافـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع القويعة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٧٣٥٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٣م ،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 امل�ضيبي  -محافظة ال�شرقية
�ص.ب ١١١:ر.ب١٢٣:
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 اجلحافـي العاملية ملنتجات الغاز  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سلطان بن زايد اجلحافـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلحافـي العاملية
ملنتجات الغاز  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٥٤٦٠١
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٣م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�ضيبي  -محافظة ال�شرقية
�ص.ب ١١١:ر.ب١٢٣:
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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هالل بن محمد بن حمد الكيومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة هالل بن محمد الكيومي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن محمد بن حمد الكيومي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هالل بن محمد
الكيومي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣١٠٤٥٥٩وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٢٣:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٢٥٢٦٤٦٦:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
وليد بن �سامل بن نا�صر احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخل�ضراء الربونزية  -تو�صية
يعلن وليد بن �سامل بن نا�صر احلرا�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع اخل�ضراء
الربونزية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥١٥٤٣وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٠٣١:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٤٥٣٣٢:
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 �سليمان بن حمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منار املعبيلة احلديثة �ش.م.م
يعلن حمد بن �سليمان بن حمد البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منار املعبيلة
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٥٩٠٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٦م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٢٣٧٩:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٥٤٤٨٢١٤:
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
حمد بن محمد بن �سعيد ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نور�س ال�شرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن محمد بن �سعيد ال�شحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نور�س ال�شرية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٧٢١٣٢وللم�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 ١٠٣:ر.ب٨٠٠:
هاتف رقم٩٩٣٦٨٠٨٢:
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 �سليمان بن را�شد الربطماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة اجلديدة للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن �سليمان بن را�شد الربطماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجرة اجلديدة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٤٧٠٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١١م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٧٢٠٤٧٠:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إ�سحاق بن حارب بن �سيف ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�سحاق ال�شكيلي و�شريكه �ش.م.م
يعلن �إ�سحاق بن حارب بن �سيف ال�شكيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إ�سحاق ال�شكيلي
و�شريكه �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٧٥٣٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٣م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
العذيبة  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٥٠:ر.ب١٣٢:
هاتف رقم٩٥٩٩١٦٦٤:
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 ا إلعـ 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 ل�شكري خدادات البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز م�سقط التجاري ملواد البناء �ش.م.م
يعلن ح�سني ل�شكري خدادات البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز م�سقط التجاري
ملواد البناء �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٩٢٦٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٧م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٦٨:ر.ب١١٣:
هاتف رقم٩٩٣١١٤٥٤:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبد العزيز بن �أحمد بن نا�صر اجله�ضمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثالثي العاملي �ش.م.م
يعلن عبد العزيز بن �أحمد بن نا�صر اجله�ضمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الثالثي
العاملي �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٠٧٠٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٦م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٧٧٤٧٢٢٢:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يا�سر بن حمود بن خلفان العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن يا�سر بن حمود بن خلفان العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العربي و�أوالده
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥١٩٧٤٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٨م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٥٤:ر.ب٣١٤:
هاتف رقم٩٢٨٩٨٠٠١:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن محمد بن �سعيد الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط الزرقاء املثالية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن محمد بن �سعيد الغافري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلطوط الزرقاء
املثالية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٩٦٨٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٥م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ١٠٦٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٤٦٥٧٧٧:
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 ا إلعـ 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 �سلطان بن حمد العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات ال�سماء �ش.م.م
يعلن حمد بن �سلطان بن حمد العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جموهرات ال�سماء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٨٦١٢١وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٣١٦١:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٣٥١١٣١:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل م�سقط املا�سية �ش.م.م
يعلن �شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل م�سقط املا�سية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٨٣٧٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٦م ،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 ا آلتـي:
محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٦٢٥٢١٦:
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 ا إلعـ 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 م�سعود بن �سعيد الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباري اجلميلة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن م�سعود بن �سعيد الريامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرباري اجلميلة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٤٩١٢٩وللم�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 ١٠١٢:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٥٠٣٢٦٣٥:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمود بن حمد بن برغ�ش ال�شبيبي وبرغ�ش بن حمد بن برغ�ش ال�شبيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي ال�سيل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن حمد بن برغ�ش ال�شبيبي وبرغ�ش بن حمد بن برغ�ش ال�شبيبي �أنـهما
يقــومان بت�صفـيــة �شركة بوادي ال�سيل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٤٨٦٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٦/١٣م،
وللم�صفيني وحـدهما 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 ــيني ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -محافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢١١٧١٧٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان 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�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــيان
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�سليمان بن �سامل بن �شيخان العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الطيبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سليمان بن �سامل بن �شيخان العزري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع الطيبي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٨٨٤١وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �إزكي  -محافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٣١٧١٩٣:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أ�سعد بن �سعيد بن مرهون الهطايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شوامخ �أدم التجارية  -ت�ضامنية
يعلن �أ�سعد بن �سعيد بن مرهون الهطايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �شوامخ
�أدم التجارية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٥٢٤٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٠/٥م ،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 ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �أدم  -محافظة الداخلية
هاتف رقم٩٧٧٧٤٢٤٨:
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 ا إلعـ 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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محمد بن منري بن محمد ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألياف ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن محمد بن منري بن محمد ال�سليماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الألياف ال�شاملة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٤٣٠٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٦م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٣٥٥٥٨٧:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن محمد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائرة البي�ضاء الل�ؤل�ؤية للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن محمد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدائرة
البي�ضاء الل�ؤل�ؤية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣١٧٣٧٥وللم�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 ا آلتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 20:ر.ب311:
هاتف رقم٩٩٣٢٣٤٦٤:
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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�سعيد بن را�شد بن �سيف املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بلد الأ�صالة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن را�شد بن �سيف املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بلد الأ�صالة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٨٠٢٧٥وللم�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 ا آلتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٤٧٦٧٤٧:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هزاع بن عبداللـه �آل عبد ال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحاب الديل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن هزاع بن عبداللـه �آل عبد ال�سالم أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رحاب الديل للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٧٨٨٤وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٦٢٠٢٦٦:
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 ا إلعـ 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 محمد بن را�شد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم م�سقط املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن محمد بن را�شد الغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سائم م�سقط املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٣٣٠٠وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية لوى  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥١٧٨١٥٥:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن محمد بن را�شد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صافـي احلديد للتجارة  -تو�صية
يعلن نا�صر بن محمد بن را�شد الغيثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صافـي احلديد
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧١٧١٢وللم�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 ا آلتـي:
والية لوى  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٦١٦٩٨:
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 ا إلعـ 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 �سعيد بن حميد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيبات حلة الربج للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن �سعيد بن حميد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طيبات حلة الربج
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢٤٠٣١٢وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٢٢٧٧٣٣:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خلفان بن �أحمد بن �سيف ال�سالمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الدرعي وال�سالمي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خلفان بن �أحمد بن �سيف ال�سالمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدرعي وال�سالمي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٦٧٤٥٤
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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية لوى  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٨٦٦٦٦٢:
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 ا إلعـ 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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محمد بن را�شد بن �سعيد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عيادة �سور ال�صني للطب ال�صيني التقليدي  -تو�صية
يعلن محمد بن را�شد بن �سعيد ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عيادة �سور ال�صني
للطب ال�صيني التقليدي  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٠٢٩١٤وللم�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 ا آلتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 20:ر.ب311:
هاتف رقم٩٢٢٢٣٣٥٥:
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 جمعة بن محمد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الغبرياء ال�ساطع للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن جمعة بن محمد املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نربا�س
الغبرياء ال�ساطع للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٤٣٦٣٣وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٢٤٥٩٠٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن محمد بن را�شد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة القب�ضة احلديدية احلديثة للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن را�شد بن محمد بن را�شد الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القب�ضة احلديدية
احلديثة للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٦٣٨٦٥وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٧١٩:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٥٩٥٨٨٨٨:
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 مركز �صحار للعقارات و�إدارة امل�شاريع �ش.م.م
يعلن را�شد بن محمد بن را�شد الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز �صحار
للعقارات و�إدارة امل�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٠٢٤٢٦وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٧١٩:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٥٩٥٨٨٨٨:
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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محمد بن علي بن �سامل العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة محمد علي �سامل العمراين و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن محمد بن علي بن �سامل العمراين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة محمد علي �سامل
العمراين و�شريكه للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٨٨٦٩٩وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٥٣٣١٦:
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 عبداللـه بن علي الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رذاذ �صحم الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سلطان بن عبداللـه بن علي الربيكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رذاذ �صحم
الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١١٨٠٩٣١وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٠٨:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٢٧٧١٢٢:
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 ا إلعـ 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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�إبراهيم بن �شبري بن دروي�ش النزواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل البي�ضاء العاملية �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن �شبري بن دروي�ش النزواين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل البي�ضاء
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٦٤٠١وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٣٠٣٨٣٠:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن خلفان بن عبداللـه احلمادي
\�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة ال�سويق املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن خلفان بن عبداللـه احلمادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درة ال�سويق
املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٤٧٥٩٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١١م ،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 ال�سويق  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٤٩٥٢١٣:
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 ا إلعـ 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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�شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كواكب النور للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كواكب
النور للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٦٦٨٩٧وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٢٩٩٩٠٥:
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 ا إلعـ 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 زوايا �صحم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زوايا �صحم
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١١٦٦٨٨وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٢٩٩٩٠٥:
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 ا إلعـ 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 طيف وادي �صحم  -ت�ضامنية
يعلن �شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طيف وادي
�صحم  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٥٥٢٨
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  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٢٩٩٩٠٥:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن ح�سن بن غريب املطرو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شوار الذهبي �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سن بن غريب املطرو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شوار الذهبي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٨٧٤٣وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٣٣:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٥٥٦٨٥٥١:
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 ا إلعـ 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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من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع روي املميز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعاع روي املميز
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٤٢٢٦وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٦:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٧٧٨٠٧٧٩:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يون�س بن �أحمد بن محمد العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع يون�س العمراين و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلن يون�س بن �أحمد بن محمد العمراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع يون�س
العمراين و�شريكه للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٦٠٠٤٨وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٥٨:ر.ب٣٢١:
هاتف رقم٩٩٢٢٧٧٨٥:
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 عبداللـه بن را�شد بن حمدان املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �شوق املعمري للتجارة  -تو�صية
يعلن نا�صر بن عبداللـه بن را�شد بن حمدان املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
�أبو �شوق املعمري للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٩٥١٩٧وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٣٣٧٣٤:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طارق بن �سامل بن خلفان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مباهج النه�ضة املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن طارق بن �سامل بن خلفان الأن�صاري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مباهج النه�ضة
املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٤١١٠١وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٧٧٧٩٥٥:
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 ا إلعـ 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 للأعمال املتقدمة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية
للأعمال املتقدمة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1234863
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٩/١/٢٨م ،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 ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -محافظة 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 �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 اجلزيرة املتحدة ال�شاملة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلزيرة املتحدة
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٣٩٨٠وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١١م ،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 ا آلتـي:
والية بو�شر  -محافظة 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 �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 لل�شركة العاملية احلديثة املتقدمة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية احلديثة
املتقدمة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٣٦١١وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٩/١/٢٨م ،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:
والية بو�شر  -محافظة 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 �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 محمد بن نا�صر �أوالد ثاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة انطالقة للتنمية والتطوير �ش.م.م
يعلن نا�صر بن محمد بن نا�صر �أوالد ثاين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة انطالقة
للتنمية والتطوير �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٠٨٩٠٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٣م ،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 ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -محافظة الداخلية
�ص.ب ١١١:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٢٠٧٢٦٠٧:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سعيد بن �أحمد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الفليج ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سعيد بن �أحمد املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق الفليج
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٧٥٤٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٩م ،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 ا آلتـي:
والية �أدم  -محافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٣٨٨٤٥٤:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إ�سماعيل بن �صالح البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دو�ستني الدولية �ش.م.م
يعلن �إ�سماعيل بن �صالح البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دو�ستني الدولية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٥٠٦٦وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٨٤٩:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٢٠٤٦٧٨:
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 �سامل بن �سعيد علي بدر الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة اتني ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سامل بن �سعيد علي بدر الكثريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جوهرة
اتني ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٠٦٦١٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/23م ،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:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم92599294:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن محمد اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي نا�صر محمد اليافعي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن نا�صر بن محمد اليافعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي نا�صر محمد
اليافعي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٢٠٥٢١٥٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٤٩٢١٢٢:
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 ا إلعـ 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 بن خ�ضر املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن نا�صر بن محمد اليافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بن خ�ضر املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٢٢٠٢٦٤٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٤٩٢١٢٢:
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 ا إلعـ 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 العمود الثابت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن نا�صر بن محمد اليافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العمود الثابت
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٢٨١٩٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١١م ،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:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٤٩٢١٢٢:
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 ا إلعـ 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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نايف بن �أحمد بن علي جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أرزات ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن نايف بن �أحمد بن علي جعبوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرزات ال�شاملة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٧٤٢٦وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/5م 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:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٤٩٠٠٥٢:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ناجي بن عبداللـه بن نا�صر اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سند اخلري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ناجي بن عبداللـه بن نا�صر اليافعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سند اخلري
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٧٩٢٦٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة 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:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٢٣٣٣٤٤٣:
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 ا إلعـ 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 النفق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ناجي بن عبداللـه بن نا�صر اليافعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النفق للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٠٣٨٧٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:

�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٢٣٣٣٤٤٣:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي

حفيظ بن �سامل بن �أحمد �آل �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صن رايز �ش.م.م
يعلن حفيظ بن �سامل بن �أحمد �آل �إبراهيم أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صن رايز �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٩٠٧٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢0/6/23م ،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:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٤٤٤٤٠٠:
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 ا إلعـ 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 الفر�ص العاملية خلدمات التقنية والهند�سة  -تو�صية
يعلن حفيظ بن �سامل بن �أحمد �آل �إبراهيم أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفر�ص العاملية
خلدمات التقنية والهند�سة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢١٨٩٧١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/23م ,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:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٤٤٤٤٠٠:
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 ا إلعـ 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 الزمردة الدولية �ش.م.م
يعلن حفيظ بن �سامل بن �أحمد �آل �إبراهيم أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزمردة الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٨٣٤٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/23م ,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 ا آلتـي:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٤٤٤٤٠٠:
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 ا إلعـ 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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طاهر برهم طاهر باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظفار ال�سعادة للتجارة �ش.م.م
يعلن طاهر برهم طاهر باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظفار ال�سعادة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧١٥٧٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
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:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٥٧٢٢١٦١:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يا�سر بن �سامل بن �سعيد فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يا�سر �سامل لبخيت و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يا�سر بن �سامل بن �سعيد فا�ضل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يا�سر �سامل لبخيت
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٢٠٤٤٤٧١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٦م ،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
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٨٢٣٧٧٧:
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 ا إلعـ 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 م�شاريع �صاللة للنقل واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يا�سر بن �سامل بن �سعيد فا�ضل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �صاللة للنقل
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٠٩٨٩وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٦م ،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:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٨٢٣٧٧٧:
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 ا إلعـ 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 �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوة ال�صاعدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �سعيد بن �أحمد ال�شنفري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلطوة ال�صاعدة
للتجارة -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٦٣١٧وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/2/11م ,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 ا آلتـي:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٥٩٠١٠٧٠:
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 ا إلعـ 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 علي بن عبداللـه اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القي�صر ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن علي بن عبداللـه اليافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القي�صر
ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٤١٣٢٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/16م ,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:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٦٩٧٤٤٤٤:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
محمد بن �سامل �آل �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن محمد بن �سامل �آل �إبراهيم أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التقنية احلديثة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠٥٧٤٣٣وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�صاللة  -محافظة ظفار
\هاتف رقم٩٩٤٩١٤٤٨:
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 ا إلعـ 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 �سليم بن �سعيد الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالك نزوى �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سليم بن �سعيد الكندي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مالك نزوى
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥١٢٢٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٧م ،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 نزوى  -محافظة الداخلية
�ص.ب ٤٤١:ر.ب٦١١:
\هاتف رقم٩٩٤٤٣٧٩٩:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حمد بن محمد الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أملا�سة اخلليج للأحجار  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حمد بن محمد الريامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أملا�سة اخلليج
للأحجار  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1267499وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/18م ،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 احلمراء  -محافظة الداخلية
�ص.ب 22:ر.ب617:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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 ا إلعـ 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 �سعيد بن �سامل اجللنداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة العامل للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن �سامي بن �سعيد بن �سامل اجللنداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وردة العامل
للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1086123
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/25م ،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 ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
هاتف رقم94948318 :
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �صالح بن محمد ال�سريري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد وتقية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �صالح بن محمد ال�سريري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمد وتقية للتجارة
 ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1112750وللم�صفي وحـدهحـ 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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92193355:
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 علي بن ناجم الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جوهرة الكامل املتميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حمد بن علي بن ناجم الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جوهرة الكامل املتميزة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1101462
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/7م ،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 �صور  -محافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم92222970:
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 حمد الها�شمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن علي بن ناجم الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمد الها�شمي
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1001277وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/7م ،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
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -محافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم92222970:
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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عبداملجيد بن حمود بن محمد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجرية املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداملجيد بن حمود بن محمد العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفجرية املتحدة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1115635وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/16م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1540 :ر.ب114 :
هاتف رقم94845000:
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 را�شد بن �سليمان املنظري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجاء العاملية خلدمات الطاقة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن را�شد بن �سليمان املنظري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجاء العاملية
خلدمات الطاقة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1347665
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/25م ،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 ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -محافظة م�سقط
هاتف رقم99334931:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ن�صر بن نا�صر بن حمود املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة لتجارة احلديد واخلردة �ش.م.م
يعلن ن�صر بن نا�صر بن حمود املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الظاهرة لتجارة
احلديد واخلردة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٠٧١٢٦
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  -محافظة الظاهرة
�ص.ب ١٢٣٧:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٥٥١٥٥٥٥:
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 �إعمار الظاهرة املتكاملة �ش.م.م
يعلن ن�صر بن نا�صر بن حمود املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إعمار الظاهرة
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٧٥٤١وللم�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  -محافظة الظاهرة
�ص.ب ١٢٣٧:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٥٥١٥٥٥٥:
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
-126-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠١

منري بن �أحمد بن �سليمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة االختيار الأول لإدارة الأ�صول العقارية �ش.م.م
يعلن منري بن �أحمد بن �سليمان أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االختيار الأول لإدارة
الأ�صول العقارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1341192
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١١/١٧م ،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 ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
القرم  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٥٦٨:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٩٢٢٨١١١:
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
عبد اجلليل بن خادم بو �شحام
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الهودج ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبد اجلليل بن خادم بو �شحام �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الهودج ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٩٠٩٦٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٧/٧م ،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:
�صاللة  -محافظة ظفار
هاتف رقم٩٣٦٧١٧٣٦:
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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محمد بن �أحمد بن رم�ضان الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وحدة االمتياز �ش.م.م
يعلن محمد بن �أحمد بن رم�ضان الزدجايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وحدة
االمتياز �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٩٩٠٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢١م ،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 ا آلتـي:
املوالح اجلنوبية -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٩٠٦٥٤٣:
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
جا�سم بن �أحمد بن را�شد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمدة العمالقة للتجارة �ش.م.م
يعلن جا�سم بن �أحمد بن را�شد الكعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأعمدة العمالقة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1317642وللم�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  -محافظة الربميي
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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 ا إلعـ 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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انطوين غازي احللو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صاروج لالبتكارات �ش.م.م
يعلن انطوين غازي احللو أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صاروج لالبتكارات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٨٤٧٢وللم�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:
محافظة م�سقط
�ص.ب ١٤١٣:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٧١١٠٨٨٦:
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 عبداللـه بن �سليمان العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطول زكيت للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عي�سى بن عبداللـه بن �سليمان العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سطول زكيت
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1070856وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -محافظة الداخلية
�ص.ب 270:ر.ب614:
هاتف رقم95694137:
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 �سيف بن �سامل الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�ش الطري الذهبي �ش�.ش.و
يعلن �سعود بن �سيف بن �سامل الرحبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ع�ش الطري الذهبي
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،6056857وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
احلاجر  -والية العامرات  -محافظة م�سقط
هاتف رقم99211244:
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 علي بن عبا�س العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن �سليمان بن علي بن عبا�س العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبري للإن�شاءات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1509993وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 24 :ر.ب315 :
هاتف رقم99310655:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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 ا إلعـ 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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حمزة بن �سليمان بن داود الك�شري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينبوع �صحار للمقاوالت  -تو�صية
يعلن حمزة بن �سليمان بن داود الك�شري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ينبوع �صحار للمقاوالت -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3017265وللم�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 ا آلتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 910 :ر.ب311 :
هاتف رقم96688202 :
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 علي بن م�سلم جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي رزات للتجارة  -تو�صية
يعلن �أحمد بن علي بن م�سلم جعبوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضواحي رزات للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2188309وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/20م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الدهاريز ال�شمالية -محافظة ظفار
�ص.ب 376 :ر.ب211 :
هاتف رقم99714443 :
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 �سليمان بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا امل�سار للخدمات �ش.م.م
يعلن علي بن �سليمان بن علي العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زوايا امل�سار للخدمات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1301414وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 358 :ر.ب321 :
هاتف رقم99819881 :
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 علي بن �ساعد امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساعد للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن �ساعد امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ساعد للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1252459وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/7/26م ،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 جعالن بني بو ح�سن  -محافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم99132352 - 97222934 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن طاهر عيديد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيديد والرتك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �صالح بن طاهر عيديد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عيديد والرتك للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٤٤٨٣٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٦/٢٢م ،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 ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -محافظة ظفار
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 ا إلعـ 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 منار املدينة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن طاهر عيديد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منار املدينة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٧٨١وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٦/١٥م ،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  -محافظة ظفار
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 ا إلعـ 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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محمد بن �أحمد بن علي امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل عقيل �سعيد امل�شيخي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن محمد بن �أحمد بن علي امل�شيخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل عقيل �سعيد
امل�شيخي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٢١٠٠٣٨٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٦/١٧م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٥١٨٧٠٧:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداخلالق بن عامر من�صور الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلن عبداخلالق بن عامر من�صور الروا�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجماد للتطوير
العقاري �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٣٣١٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٣٣٠٩٢٢:
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 ا إلعـ 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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عمر بن عامر بن لبيب اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو مرمي اجلنيبي للتجارة  -تو�صية
يعلن عمر بن عامر بن لبيب اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو مرمي اجلنيبي
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٣٨٥٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٥م ،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 رقم٩٢٠٠٣٣٥٠:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فرا�س بن عرفة بن �سعيد حربا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ربيع ال�سعادة ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن فرا�س بن عرفة بن �سعيد حربا�ص �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربيع ال�سعادة ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٣٣١٥٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٥/٢٣م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -محافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٥٦٦١١٢:
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 ا إلعـ 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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م�سلم بن محمد بن م�سلم قهور املهري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سلم قهور و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن م�سلم بن محمد بن م�سلم قهور املهري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سلم قهور
و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٠٠٢٠٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صاللة  -محافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٩٠٨٨٩:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يحيى بن عبداللـه بن �أحمد املهري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بربزوم للتجارة �ش.م.م
يعلن يحيى بن عبداللـه بن �أحمد املهري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بربزوم للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٠١٩٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٤م ،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 ا آلتـي:
هاتف رقم٩٨٩٢٠٠٠٦:
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 ا إلعـ 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 حمد بن �سيف الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الرمي لل�شحن واخلدمات اللوج�ستية  -تو�صية
يعلن خالد بن حمد بن �سيف الكلباين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرمي لل�شحن
واخلدمات اللوج�ستية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١١٣٤٢٧وللم�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 اجلنوبية  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٦٣٨:ر.ب١١٥:
هاتف رقم٩٩٤٧٠٧٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القدر العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية أ�نـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة القدر العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٣٤١١١٦وللم�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 ٢٣:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم99565065 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-137-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠١

يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية العاملية لال�ستثمار وال�سياحة �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الر�ؤية العاملية
لال�ستثمار وال�سياحة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣٢٧٧٣٠وللم�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 ا آلتـي:
�ص.ب ٦٨٢:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٥٢٣٢٤٤٦:
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 ا إلعـ 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 الأ�ضواء احلديثة العاملية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأ�ضواء
احلديثة العاملية لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣٤١٣٤٢وللم�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 ا آلتـي:
�ص.ب ٦٨٢:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٥٢٣٢٤٤٦ :
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 ا إلعـ 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 حافظ املحروقي و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املروج خلدمات النقل �ش.م.م
يعلن مكتب حافظ املحروقي و�شركاه �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املروج خلدمات
النقل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٩٣٧٥وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٧/١٥م ،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 ا آلتـي:
روي  -والية مطرح  -محافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٩٥:ر.ب١١٤:
هاتف رقم ٢٤٧٩٩٧٥٥:فاك�س رقم٢٤٧٨٦٥٨٠:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
منري بن �أحمد بن �سليمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأول للأعمال �ش.م.م
يعلن منري بن �أحمد بن �سليمان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االختيار الأول للأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٥٩٣٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١١/١٧م ،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 ا آلتـي:
القرم  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٥٦٨:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٩٢٢٨١١١:
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 ا إلعـ 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 نا�صر بن �سيف النوفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النوفلي للمنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن نا�صر بن �سيف النوفلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النوفلي للمنتجات
الأ�سمنتية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٩٤٣٠وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٥م ،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 ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٤٢٢:ر.ب٣١٤:
هاتف رقم99431383 :
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن م�سلم بن املر البحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد بن م�سلم بن املر البحري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن م�سلم بن املر البحري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمد بن م�سلم بن
املر البحري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٥٠٥٠٢٣٥وللم�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 نزوى  -محافظة الداخلية
�ص.ب ٣٢٠:ر.ب٣٩٠:
هاتف رقم٩٥٨٨٢٢٩٢:
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 ا إلعـ 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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محمود بن جمعة بن ح�سن ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري الريان �ش.م.م
يعلن محمود بن جمعة بن ح�سن ال�شعيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صحاري
الريان �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٢٣٣١وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٤م ،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 ا آلتـي:
هاتف رقم99550775 :
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن علي بن �سعيد النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي ونا�صر النبهاين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن علي بن �سعيد النبهاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي ونا�صر
النبهاين للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٥٠٧٨٠٣٢وفقا 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 نزوى  -محافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٧٧٣٠٣٣:
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 ا إلعـ 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 ثاين بن ثني املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأخوة الثالثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن ثاين بن ثني املنذري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأخوة الثالثة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٥٠٥٤١٣٣
وفقا 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 أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
بركة املوز  -والية نزوى  -محافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٣٧٨١٩٣:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
دا�ؤود بن �سليمان بن هديب البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شرق الدريز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن دا�ؤود بن �سليمان بن هديب البطا�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شرق الدريز
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١١٧٠٥٦وللم�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 ا آلتـي:
هاتف رقم٩٥٧٨٩٧٨٣:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-142-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠١

�سرحان بن علي بن مرهون املحرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ بركاء احلديثة �ش.م.م
يعلن �سرحان بن علي بن مرهون املحرمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ بركاء احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٦٧٦٤وللم�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 ا آلتـي:
والية �إبراء  -محافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٩٦٩٣٣٣:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شركة موري�سون م�سقط  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرام العاملية �ش.م.م
تعلـن �شركة موري�سون م�سقط  -محا�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة املرام
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1017192ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد العقارية �ش.م.م
يعلـن مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبعاد العقارية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٦٤٥٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمود بن حمدون بن خلفان الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو م�صعب الرواحي املتحدة  -تو�صية
يعلـن حمود بن حمدون بن خلفان الرواحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبو م�صعب الرواحي
املتحدة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، ١٠٨٨٤٣٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن نا�صر بن محمد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعيان احلديثة للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن نا�صر بن محمد الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أعيان احلديثة
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، ١١٧٨٠٦٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبيد بن نا�صر بن هديب اجللنداين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيب املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبيد بن نا�صر بن هديب اجللنداين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�سيب املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٧٦٥٤ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن بدر بن عي�سى الغافري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي وحارث �أبناء بدر بن عي�سى الغافري  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن بدر بن عي�سى الغافري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة علي وحارث �أبناء
بدر بن عي�سى الغافري  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣٠٤٤٩٥٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن �سامل بن ح�سن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد و�صالح �أبناء �سامل بن ح�سن البلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن �سامل بن ح�سن البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سعيد و�صالح �أبناء
�سامل بن ح�سن البلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،٣٢١٦٤٢٠ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �أحمد الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبو �أحمد
الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠١٤٧٠٥
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ر�شاد بن عبدالرحمن بن عبدالرب الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهيد للتجارة �ش.م.م
يعلـن ر�شاد بن عبدالرحمن بن عبدالرب الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املهيد
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٠١٧٠٩ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ح�سن بن محمد بن حمد النبهاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرام اجلديدة  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سن بن محمد بن حمد النبهاين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املرام اجلديدة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢١٠٦٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن �سباع الفرقاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد و�سامل �أبناء �سعيد بن �سباع الفرقاين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سباع الفرقاين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حمد و�سامل �أبناء �سعيد بن
�سباع الفرقاين للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٥٠٤٥٥٩٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
محمود بن علي بن حمود ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املدينة املتميزة للإن�شاءات والتجارة  -تو�صية
يعلـن محمود بن علي بن حمود ال�سناين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املدينة املتميزة
للإن�شاءات والتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٦٩٥٤٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إ�سحاق بن علي بن �سليمان البيماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكارم ال�سيب  -ت�ضامنية
يعلـن �إ�سحاق بن علي بن �سليمان البيماين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مكارم ال�سيب -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٨٧٣٦ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب كمال اللواتي و�شريكه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت العماين للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلـن مكتب كمال اللواتي و�شريكه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة البيت العماين للتطوير العقاري �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٠٤٧٢٤٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كر�ستال ال�شرق �ش.م.م
يعلـن مكتب كمال اللواتي و�شريكه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة كر�ستال ال�شرق �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٤٧٥٠٥ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العني الفائ�ضة للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العني الفائ�ضة للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢٠٣٨٥٤٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب علي �أبو نورة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج العاملية للتعدين �ش.م.م
يعلـن مكتب علي �أبو نورة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية ب�صفـت ـ ــه
امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اخلليج العاملية للتعدين �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٢٠٤٨١٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حامد بن دهي�ش علي بيت �ضحى
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شم�س البليد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حامد بن دهي�ش علي بيت �ضحى ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شم�س البليد للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٠٤٢٩٩ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمري بن عامر بن محمد اخل�صيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عمري اخل�صيبي ومن�صور ال�سيابي للتجارة �ش.م.م
يعلـن عمري بن عامر بن محمد اخل�صيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عمري اخل�صيبي
ومن�صور ال�سيابي للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٤٢٢٠١٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
زايد بن م�صبح بن عبيد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة اخلابورة التجارية  -ت�ضامنية
يعلـن زايد بن م�صبح بن عبيد ال�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ل�ؤل�ؤة اخلابورة
التجارية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٩٣٧٠٥ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن خمي�س بن �سليم ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور ال�شتاء للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن خمي�س بن �سليم ال�سيابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طيور ال�شتاء للتجارة
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٣٤٩٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمود بن حمد بن حميد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوب �أبها للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمود بن حمد بن حميد اجلنيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جنوب �أبها للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٠٩٠١ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن محمد بن �ساعد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شذر الفيحاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن محمد بن �ساعد ال�سيابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شذر الفيحاء للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٦٢٤٨ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سمري بن محمد بن علي امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أبو عبدامللك امل�سكري للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سمري بن محمد بن علي امل�سكري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �أبو عبدامللك
امل�سكري للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٤٥٤٧٨ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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