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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1440

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحـ ــد � ٧شـ ـ ــوال 1443هـ

املواف ــق  8ماي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
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املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /١٨بتعديـ ـ ــل املر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ــي رقـ ـ ــم ٢٠٢٠/٩٥
بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الإع ـ ــالم واعتمـ ــاد
هيكلها التنظيمـي.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /١٩بتعيني وكيـ ــل لوزارة الإعـ ــالم .
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /٢٠بتمدي ـ ـ ــد ع�ضويـ ـ ــة �أع�ض ـ ــاء اللجنـ ـ ــة العمانيـ ـ ــة
حلقـ ــوق الإن�س ـ ــان.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /٢١بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكوم ــة جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبيـ ــة حـ ــول
الإعفاء املتبادل من الت�أ�شرية حلاملـي جـوازات
ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�صـة واخلدمـة والر�سميـة.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /٢٢باملوافقـة علـى ان�ضمــام �سلطنــة عمــان �إلــى تعديل
اتفاقية احلمايــة املاديــة للمــواد النووية.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /٢٣بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام قانـون حمكم ــة الق�ضـ ــاء
الإداري.
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�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
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وزارة العمــــل
�إعــالن ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابات عمالية.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستـ ــدراك.
البنـك املركـزي العمانـي
�إعالن ب�ش�أن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي ٢٠٢٢/٣/31م .
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر العني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الأفق �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض عز للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س جمان �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درب الربكة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف البداية العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وحممد �أبناء م�سلم بن �سعيد املحروقي
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايني لال�ستثمار العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما للخدمات الهند�سية والطاقة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ق�صر بوابة اخلليج للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حماجر �شمال ال�شرقية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امليكانيكية لأنظمة الهواء �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بام العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للطاقة املبتكرة �ش�.ش.و.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صالة الهدف الذهبي �ش.م.م.
١٢٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار املجد املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٢٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع الدوحة للتجارة �ش.م.م.
١٢٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج للكمبيوتر و�شريكه �ش.م.م.
١٢٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الفايرب �ش.م.م.
١٢٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مزارع ه�صا�ص  -ت�ضامنية.
١٢٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وب�ص ال�شم�س �ش.م.م.
١٢٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإتقان للأعمال �ش.م.م.
١٢٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر للطاقة املتجددة �ش.م.م.
١٢٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة العاملية لتجارة ال�سلع �ش.م.م.
١٢٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو مروان املقبايل للتجارة  -تو�صية.
١٢٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعمرون العرب املتحدة �ش.م.م.
١٢٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأ�صدقاء الذهبية للتجارة �ش.م.م١٣٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم كمه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
١٣٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء امل�ستقبل املنري للتجارة �ش.م.م.
١٣١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الأناقة �ش�.ش.و.
١٣١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وهج الوافـي العاملية �ش.م.م.
١٣٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الوافـي للمقاوالت �ش.م.م.
١٣٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط م�سقط املتحدة  -تو�صية.
١٣٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �أيهم الطيواين للتجارة  -ت�ضامنية١٣٣ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سن للتجارة �ش.م.م.
١٣٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز العربي للتجارة والتكنولوجيا �ش.م.م١٣٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التكنولوجيا الراقية �ش.م.م.
١٣٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوارح عاهن للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٣٥ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلارثي املتميزة �ش.م.م.
١٣٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة اجلزيرة الوطنية �ش.م.م.
١٣٦
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قي�س بن �سامل بن نا�صر احلو�سني للتجارة
و�شركاه  -ت�ضامنية.
١٣٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن قطميم للتجارة  -ت�ضامنية.
١٣٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزيرة العرب للتجارة �ش.م.م.
١٣٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهر اجلاري املميز للتجارة �ش.م.م.
١٣٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراية الوطنية التجارية العقارية �ش.م.م١٣٩ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز م�سندم للتخطيط البياين �ش.م.م١٣٩ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي العوينات التجارية  -تو�صية.
١٤٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأح�سن اجلديدة للتجارة  -تو�صية.
١٤٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع الراقي للبالط والطابوق  -تو�صية١٤١ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بندر احلكمان للتجارة �ش.م.م.
١٤١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الكهرمان للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و١٤٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جانز خلدمات حقول النفط والتجارة �ش.م.م١٤٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دروب ال�شروق للتجارة  -ت�ضامنية.
١٤٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الفيقني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٤٣ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد و�سامل الوطنية للتجارة �ش.م.م١٤٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة با�شق �صحار الوطنية للتجارة �ش.م.م.
١٤٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدف م�صرية �ش.م.م.
١٤٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقاليد اخلالدة �ش.م.م.
١٤٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح احلارثي للمقاوالت واخلدمات الفنية �ش.م.م١٤٦ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما املازم الوطنية �ش.م.م.
١٤٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتجر االفرتا�ضي �ش�.ش.و.
١٤٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطائر امليمون للتجارة �ش.م.م.
١٤٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة مرياج �ش.م.م.
١٤٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غازي بن طاهر بن حممد مقيبل و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
١٤٨
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١٤٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريزان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الكرم املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م١٤٩ .
١٥٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سفاة العاملية �ش.م.م.
١٥٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج الل�ؤل�ؤة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرجاء م�سقط املتميزة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و١٥١ .
١٥١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مندو�س العرو�س للتجارة  -تو�صية.
١٥٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون للطاقة الكهربائية �ش.م.م.
١٥٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جزر الوفاء  -ت�ضامنية.
١٥٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي امل�ستقبل للتجارة �ش�.ش.و.
١٥٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليمان للأعمال التجارية �ش.م.م.
١٥٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع املنومة �ش.م.م.
١٥٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد التطوير للم�شاريع  -ت�ضامنية.
١٥٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمري البحر للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النور للطاقة ال�شم�سية واملتجددة �ش.م.م١٥٥ .
١٥٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح النرية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق اجلازر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية١٥٦ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفطيم لوج�ستك�س (�شركة منطقةحرة) �ش.م.م١٥٧ .
١٥٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول العبقرية �ش.م.م.
١٥٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال اخلليج �ش.م.م.
١٥٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل اخلليج املتحدة �ش.م.م.
١٥٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثقة لت�أجري ال�سيارات �ش.م.م.
١٥٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درع اخلري ال�شاملة �ش.م.م.
١٦٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سدرة الكامل �ش.م.م.
١٦٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيداف الكامل �ش.م.م.
١٦١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار ال�سبعة العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إن�شاء الكامل �ش.م.م.
١٦١
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سمة الكامل احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م١٦٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل الكامل املتميزة  -تو�صية.
١٦٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التعاون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
١٦٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال حف�ص املتميزة �ش.م.م.
١٦٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثنى للتعمري �ش.م.م.
١٦٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطفل احلديثة للتجارة  -تو�صية.
١٦٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب اخلابورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٦٥ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجر لتجارة املوا�شي �ش.م.م.
١٦٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء الربميي �ش.م.م.
١٦٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دير لال�ست�شارات املالية وتقنية املعلومات �ش.م.م١٦٦ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمانية الربازيلية ملنتجات احلديد �ش.م.م١٦٧ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالعب الن�صر للريا�ضة �ش.م.م.
١٦٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الر�ضاء للتجارة  -تو�صية.
١٦٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن حممد الكلباين و�شركاه للتجارة  -تو�صية١٦٧ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغوا�ش املتميز للتجارة  -ت�ضامنية.
١٦٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلوير للفنادق �ش.م.م.
١٦٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شذى العبري للتجارة  -ت�ضامنية.
١٦٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سا�سات الأربعة للتجارة  -تو�صية.
١٦٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد ال�سهي املتحدة �ش.م.م.
١٦٩
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أروك املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية١٦٩ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الأثر املميز للتجارة  -تو�صية.
١٦٩
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب البحار للأعمال واخلدمات �ش.م.م١٦٩ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمانة ملقاوالت خطوط الأنابيب �ش.م.م١٧٠ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراء للدواجن �ش.م.م.
١٧٠
�إع�ل�ان ع��ن انتهاء �أع��م��ال الت�صفـية ل�شركة �إب��راه��ي��م وحمد ب��ن حممد الرا�شدي
للتجارة  -ت�ضامنية.
١٧٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بغداد املثالية �ش.م.م.
١٧٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البئر العميق �ش.م.م.
١٧١
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سرار العامل �ش.م.م.
١٧١

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للتنمية امل�ستدامة واال�ستثمار �ش.م.م١٧١ .
١٧١
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفوق امل�شارك �ش.م.م.
١٧٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الدريز الهند�سية �ش.م.م.
١٧٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستثمار املوحد �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء احلاجر الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية١٧٢ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن خلف ــان العي�س ــري وولــده
١٧٢
للتجارة  -تو�صية.
�إع�لان عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن �سامل بن �سليمان و�أوالده للتجارة -
١٧٣
ت�ضامنية.
١٧٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الطوب الأ�صفر �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عبداملجيد ال�سليمي للتجارة  -تو�صية١٧٣ .
١٧٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جلفار للتجارة �ش.م.م.
١٧٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الياقوت للتجارة �ش�.ش.و.
١٧٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العز ل�سما�سرة الت�أمني �ش.م.م.
١٧٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمان لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م.
١٧٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الغاز �ش.م.م.
١٧٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤية امل�ستقبل الف�ضية �ش.م.م.
١٧٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينبوع �صحار للمقاوالت  -تو�صية.
�إع�لان عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد و�سعيد �أبنــاء مط ــر بن حمم ــد
١٧٥
البطا�شي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن علي بن زاهر العربي للتجارة �ش�.ش.و١٧٥ .
١٧٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم منار للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مباهج النه�ضة املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٧٦ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرحبة الإمنائية للتجارة  -ت�ضامنية١٧٦ .
١٧٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الأجماد للتجارة  -تو�صية.
١٧٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو فلك للتجارة  -تو�صية.
١٧٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة اخلليج الدولية �ش.م.م.

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440

مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/١٨
بتعديل املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/٩٥

بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإعالم واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠٢٠/٧٥
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/٩٥بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإعالم واعتماد هيكلها
التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بامللحق رقم ( )2املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/95امل�شار �إليه ،امللحق املرفق.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ,أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٢٢ :مـن رم�ضــــــــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢٤ :مـن �أبريــــــــــل �سنــة 2022م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440
الملحق رقــم ( ) 2
الهيكـل التنظيمي لوزارة الإعــالم
الـوزيــــــــر

مكتب الوزير

وكالة الأنباء العمانية مركز التدريب الإعالمي املديرية العامة للإعالم اخلارجي

مركز التوا�صل احلكومي

وكيـــــل الوزارة

املديرية العامة
املديرية العامة
املديرية العامة
للمطبوعات وامل�صنفات الفنية لل�صحافة والن�شر والإعالن للإعالم الإلكرتوين

املديرية العامة للإذاعة املديرية العامة للتلفزيون املديرية العامة للهند�سة

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

املديرية العامة
للإعالم فـي حمافظة ظفار
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مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/١٩
بتعيين وكيــــل لوزارة الإعــــالم
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2022/18بتعديل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/95بتحديد
اخت�صا�صات وزارة الإعالم واعتماد هيكلها التنظيمي,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يع ــني حمم ــد بن �سعيـ ــد بن حمم ــد البــلو�ش ـ ــي وكيـ ــال ل ــوزارة الإع ـ ــالم ب ــذات درجتـ ــه
وخم�ص�صاته املالية.
املــادة الثانيــــة

ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٢٢ :مـن رم�ضــــــــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢٤ :مـن �أبريــــــــــل �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/٢٠
بتمديد ع�ضويـة �أع�ضـاءاللجنــة العمانيــة لحقـوق الإن�ســان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/124ب�إن�شاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد
اخت�صا�صاتها،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/29بتعيني �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢١/٦٦بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠١٩/٢٩
بتعيني �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
متدد ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان حتى  31من دي�سمرب 2023م.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٢٢ :مـن رم�ضــــــــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢٤ :مـن �أبريــــــــــل �سنــة 2022م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440

مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/٢١
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية حول الإعفاء المتبادل من الت�أ�شيرة
لحاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة والخا�صـة والخدمـة والر�سميـة

		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعل ــى االتفاقيـ ــة بني حكومـ ــة �سلطنـ ــة عم ــان وحكومـ ــة جمهوري ـ ــة بنجالديـ ــ�ش ال�شعبيـ ــة
حــول الإعف ــاء املتب ــادل مــن الت�أ�شي ــرة حلاملـ ــي ج ــوازات ال�سفـ ــر الدبلوما�سيـ ــة واخلا�صـ ــة
واخلدمـة والر�سميــة ،املوقعة فـي مدينة دك ــا بتاريخ  24من مار�س 2022م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٢٣ :مـن رم�ضــــــــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢٥ :مـن �أبريــــــــــل �سنــة 2022م

-15-

هيثــم بن طــارق
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اتفاقية
بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية
حول الإعفاء المتبادل من الت�أ�شيرة لحاملي
جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والر�سمية والخا�صة والخدمة
�إن حكومة �سلطنة عمان ،وحكومة جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية( ،وامل�شار �إليهما فـيما
بعد بـ"الطرفـني")،
ورغبة منهما فـي تعزيز �أوا�صر ال�صداقة والتعاون بني بلديهما،
و�إدراكا منهما للحاجة �إلى ت�سهيل �سفر مواطنيهما ،حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية،
والر�سمية ،واخلا�صة ،واخلدمة،
فقد اتفقتا على الآتي:
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية:
 - 1ج ــوازات ال�سفـ ــر الدبلوما�سيـ ــة ،واخلا�ص ــة ،واخلدمة �ساري ــة املفعــول التابعة
حلكومة �سلطنة عمان.
 - 2جـ ــوازات ال�سفـ ــر الدبلوما�سي ــة ،والر�سمي ــة �ساريـة املفعول التابعة حلكومة
جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية.
املــادة ( ) 2
يجوز ملواطني �أي من الطرفـني ،حاملي �أي من اجلوازات امل�شار �إليها فـي املادة ( ،)1الدخول
�إلى ،والبق ــاء فـي ،واملرور عرب ،واخلروج من �إقليـ ــم الطرف الآخر دون �شرط احل�صول
على الت�أ�شرية ملدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما.
املــادة ( ) 3
يج ــب عل ــى مواطن ــي �أي من الطرفـني حامل ــي �أي مــن جــوازات ال�سف ـ ــر امل�شـ ــار �إليهــا
فـي املـ ــادة ( )1عدم القيام ب�أي �أن�شطة مدفوعة الأجر التي تتطلب ت�صريح عمل فـي �أثناء
بقائه ــم فـي �إقليم الطرف الآخر.
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املــادة ( ) 4
يج ــب عل ـ ــى مواطن ــي �أي مــن الطرفـني حاملــي �أي من ج ــوازات ال�سف ــر امل�شار �إليهـ ـ ــا
فـي املادة ( )1االلتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم الطرف
الآخر.
املــادة ( ) 5
يجب �أن تكون جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( ،)1واخلا�صة مبواطني �أي من
الطرفـني� ،سارية املفعول ملدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل عند دخولهم �إلى �إقليم الطرف
الآخر.
املــادة ( ) 6
يجـ ــب علــى مواطنـ ــي �أي من الطرفـيـ ــن حاملـ ــي �أي مـ ــن جوازات ال�سف ــر امل�ش ــار �إليه ـ ــا
فـي املادة ( )1الدخول �إلى ،واملرور عرب ،واخلروج من �إقليم الطرف الآخر من خالل نقاط
عبور احلدود املخ�ص�صة للمنافذ الدولية ،وذلك وفقا للقوانيـ ــن والأنظم ـ ــة املعمول بها
فـي بلد الطرف الآخر.
املــادة ( ) 7
 - 1يعفى مواطنو �أي من الطرفـني حاملو �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي
املادة ( ،)1والذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية �أو فـي منظمة دولية
فـي �إقليم الطرف الآخر ،من �شرط احل�صول على ت�أ�شرية قبل دخولهم �إقليم الطرف
الآخر.
 - 2متتد املعاملة امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة لت�شمل �أفراد عائالت املواطنني
امل�شار �إليهم �أعاله الذين يقيمون معهم فـي املنزل نف�سه� ،شريطة �أن يكونوا حاملي �أي
من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة (.)1
 - 3يجـ ــب على وزارة اخلارجيـ ـ ــة فـي الط ــرف الآخـ ـ ــر اعتم ـ ـ ــاد املواطنيـ ــن امل�ش ــار �إليهـ ـ ــم
فـي الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة خالل ( )30ثالثني يوما من دخولهم �إلى
�إقليمه ،وبناء على ذلك يتم منحهم الت�أ�شريات اخلا�صة وفقا للأنظمة املعمول بها
لدى الطرف الآخر.
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املــادة ( ) 8
 - 1ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول
مواطني الطرف الآخر ،حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة (� )1إلى
�إقليم كل منهما �أو تق�صري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها ،وذلك فـي حالة اعتبار املواطنني
املعنيني غري مرغوب فـيهم� ،أو فـي حال متثيلهم خلطر على الأمن الوطني �أو النظام
العام �أو ال�صحة العامة �أو عندما يكون وجودهم فـي �إقليم الدولة املعنية ب�صفة غري
قانونية.
 - 2فـي حالة ت�أثر �أحد مواطني الطرف الآخر مبوجب �أحكام هذه املادة ،يتوجب على
الطرف امل�س�ؤول عن الإجراء امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )1من هذه املادة �إخطار الطرف
الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية دون ت�أخري.
املــادة ( ) 9
 - 1فـي حالـ ــة فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أو بطالن �صالحية �أي من جوازات ال�سفر امل�شار
�إليها فـي املادة ( )1ملواطن �أي من الطرفـني فـي �إقليم الطرف الآخر ،تقدم له البعثة
الدبلوما�سية �أو القن�صلية ،التي ينتمي �إليها �صاحب اجلواز املعني ،الوثائق التي متكنه
من العودة �إلى الإقليم الذي ينتمي �إليه.
 - 2يجب على البعثة الدبلوما�سيـ ــة �أو القن�صلية امل�شار �إليهـ ــا فـي الفقرة ( )1من هذه
املادة �إبالغ اجلهات املخت�صة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب
القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 10
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1عرب القنوات
الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية.
 - 2فـي حالة حدوث �أي تغيري على جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( ،)1يتعني على
الطرف الذي مت تغيري جوازاته توفـري مناذج من اجلوازات املعدلة �إلى الطرف الآخر
عرب القنوات الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما قبل دخول هذا التعديل حيز
التنفـيذ.
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املــادة ( ) 11
يجوز للطرفـني تعديل �أحكام هذه االتفاقية مبوافقتهما كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية،
و�أي تعدي ــالت يتفق عليها الطرفـ ــان تدخ ــل حيـ ــز التنفـي ــذ وفقـ ــا للمادة ( )16من ه ــذه
االتفاقية ،وتكون جزءا ال يتجز أ� منها.
املــادة ( ) 12
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات الأخرى املرتتبة على الطرفـني مبوجب االتفاقيات
الدولية� ،أو �أي اتفاقيات ثنائية مربمة بني البلدين.
املــادة ( ) 13
يعمل الطرفان بهذه االتفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين.
املــادة ( ) 14
ي�سوي الطرفان �أي خالفات تن� أش� عن تنفـيذ �أو تف�سري �أحكام هذه االتفاقية وديا من خالل
امل�شاورات عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 15
 - 1يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ،ب�شكل جزئي� ،أو كلي،
لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة� ،أو فـي حال خمالفة
�أحكام هذه االتفاقية.
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر
عن التعليق مع بيان �أ�سبابه كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل (� )7سبعة �أيام على
الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ ،كما �أن عليه �إخطار الطرف الآخر بانتهاء
هذا التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل من �إنهاء
هذا التعليق.
 - 3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني �أي من الطرفـني
حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1الذين دخلوا م�سبقا �إقليم
الطرف الآخر.
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املــادة ( ) 16
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار
كتابي ،عرب القنوات الدبلوما�سية ،من �أحد الطرفـني يبلغ فـيه الطرف الآخر ب�إكمال
�إجراءاته الداخلية الالزمة لدخول االتفاقية حيز التنفـيذ ،وت�سري هذه االتفاقية ملدة
غري حمددة ،ما مل يخطر �أحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة ،عرب القنوات الدبلوما�سية
عن رغبته فـي �إنهائها قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من تاريخ �إنهائها.
وقعت هذه االتفاقية فـي دكا يوم اخلمي�س بتاريخ  24مار�س 2022م ،املوافق � 21شعبان 1443هـ
من ن�سختني �أ�صليتني باللغتني :العربية والإجنليزية ،لكل منهما ذات احلجية القانونية،
وفـي حالة االختالف يعتد بالن�ص الإجنليزي.

عن حكومة

عن حكومة

�سلطنــــة عمــــــان

جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية
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AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF
OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
BANGLADESH
ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC, OFFICIAL, SPECIAL AND SERVICE
PASSPORTS
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the
People’s Republic of Bangladesh, (hereinafter referred to as the ‘Parties’),
Desiring to strengthen the bonds of friendship and cooperation between
the countries,
Recognizing the need to facilitate the travel of their nationals, holders of
diplomatic, official, special and service passports,
Have agreed to the following:

Article 1
The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following
passports:
1. Valid diplomatic, special and service passports of the Government of
the Sultanate of Oman.
2. Valid diplomatic and official passports of the Government of the
People’s Republic of Bangladesh.

1
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Article 2
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article 1, may enter into, stay in, transit through, and exit from the territory
of the other Party without a visa requirement for a period not exceeding
ninety (90) days.
Article 3
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article 1, must not undertake any paid-activity that requires a work permit
during their stay in the territory of the other Party.
Article 4
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article 1, shall abide by the laws and regulations in force during their stay
in the territory of the other Party.
Article 5
The passports mentioned in Article 1, belonging to nationals of either
Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry
into the territory of the other Party.
Article 6
Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article 1, shall enter into, transit through, and exit from the territory of the
other Party through the assigned border-crossing points open to
international traffic in accordance with the laws and regulations in force in
the country of the other party.
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Article 7
1. Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in
Article 1, who are appointed to a diplomatic or consular mission or
international organizations in the territory of the other Party, shall be
exempted from obtaining a visa upon entry into the territory of the
other Party.
2. The treatment referred to in paragraph 1 of this Article shall also extend
to members of the families of the aforesaid nationals who live with them
in the same household, provided that they are holders of any of the
passports mentioned in Article 1.
3. The Ministry of Foreign Affairs of the other Party shall accredit the
nationals referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article within thirty
(30) days from their entry into the territory of the other Party, upon
which they will be granted their respective visas in accordance with the
applicable national regulations of the Party.
Article 8
1. This Agreement does not affect the right of the competent authorities
of either Party to refuse entry of the nationals of the of other Party,
holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their
respective territories, reduce their period of stay or terminate it, where
the nationals in question are considered non grata or where they may
present a risk to the national security, public order or public health, or
where their presence within the respective territory is illegal.
2. Where a national of other Party has been affected by the provisions of
this Article, the Party responsible for the action referred to in paragraph
1 of this Article must notify the other Party in writing through
diplomatic channels without delay.
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Article 9
1. In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports
mentioned in Article 1 by a national of either Party in the territory of the
other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder of
the passport in question belongs to, shall provide him/her with the
documents that enable him/her to return to the territory of the Party to
which he/she is a national of.
2. The diplomatic or consular mission referred to in paragraph 1 of this
Article shall promptly notify the competent authorities of the other
Party of such incidents through diplomatic channels.
Article 10
1. The Parties shall exchange specimens of the passports mentioned in
Article 1, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the
date of signature of this Agreement.
2. In the case of any changes in the passports mentioned in Article 1, the
Party, whose passports have been changed, shall provide specimens of
the changed passports to the other Party through diplomatic channels
thirty (30) days prior to the entry of these changes into force.
Article 11
The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual
consent in writing through diplomatic channels. Any amendment shall
enter into force according to Article 16 of this Agreement, and shall
accordingly form an integral part of it.
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Article 12
This Agreement shall not prejudice any obligations of the Parties arising
under international agreements, or any bilateral agreements concluded
between the two countries.
Article 13
The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws
and regulations in force in both countries.
Article 14
The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the
implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by
consultations through diplomatic channels.
Article 15
1. Either Party may suspend the application of this Agreement, completely
or partially, for reasons relating to national security, public order or
public health, or in case of violation of the provisions of this
Agreement.
2. The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement,
shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons
thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days
before the entry of this suspension into force, and shall also inform the
other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic
channels at least seven (7) days before the end of this suspension.
3. The suspension of the application of this Agreement does not affect the
legal status of the nationals of either Party, holders of any of the
passports mentioned in Article 1, who have already entered into the
territory of the other Party.

5
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Article 16
This Agreement shall enter into force after thirty (30) days from the date of
receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by
which one Party informs the other Party of the completion of its internal
procedures required for that purpose, and the Agreement shall be valid for
an indefinite period of time unless one of the Parties notifies the other
Party in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate
it at least thirty (30) days before the application of this termination.
This Agreement is signed in Dhaka on Thursday 24 of March 2022
corresponding to 21 of Shaban 1443, in two originals in the Arabic and
English languages, both texts being equally authentic, and in the case of
discrepancy, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
SULTANATE OF OMAN

FOR THE GOVERNMENT
OF THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF
BANGLADESH

..............................................

...............................................

6
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مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/٢٢
باملوافقـة علـى ان�ضمــام �سلطنــة عمــان
�إلــى تعديــل اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة

		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2003/33باملوافقــة علــى ان�ضم ــام ال�سلطنــة �إلــى اتفاقيــة
احلمايــة املاديــة للمــواد النووي ــة،
وعلى قرار الدول الأطراف فـي اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية فـي امل�ؤمتر الدبلوما�سي
املنعقد فـي الفرتة  8-4من يوليو 2005م ب�ش�أن تعديل االتفاقية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقـ ــة على ان�ضمـ ــام �سلطن ــة عمـان �إلــى تعديــل اتفاقي ــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويـ ــة،
وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى تعديل االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٢٣ :مـن رم�ضــــــــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢٥ :مـن �أبريــــــــــل �سنــة 2022م
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ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات * � ( 1500ألف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 6.25 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات *  ( 3500ثالثة �آالف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 12.5 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات * � ( 7500سبعة �آالف وخم�سمائة ريال عماين) ( لكل 25 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
جدول ( 54مكررا)  :ر�سم ت�سجيل موفري اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�صة
املــادة ( ) 2
ي�ستب ــدل باجلــدول رق ــم (  54مكررا ( : )1ر�س ــم ا�ستخــدام املحطات الرئي�سية ملوفري
اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�صة ) الوارد فـي املادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل
وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات * � ( 1500ألف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 6.25 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات *  ( 3500ثالثة �آالف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 12.5 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات * � ( 7500سبعة �آالف وخم�سمائة ريال عماين ) ( لكل 25 * 2
كيلوهريتز ) * عامل التغطية
جدول ( 54مكررا ( : ))1ر�سم ا�ستخدام املحطات الرئي�سية ملوفري اخلدمات الراديوية
املتنقلة اخلا�صة
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل باجلدول رقم (  : 68ر�سم ا�ستخدام حمطات ال�سفن للخدمات البحرية املتنقلة )
الوارد فـي املادة ( )8من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات والأجهزة الراديوية
وحتديد �أ�سعارها امل�شار �إليها  ،اجلدول الآتي :
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مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/٢٣
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون حمكمـة الق�ضـاء الإداري

		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/91
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون حمكمة الق�ضاء الإداري امل�شار �إليه.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة الثالثــــة

ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٥ :مـن رم�ضــــــــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢٧ :مـن �أبريــــــــــل �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون حمكمة الق�ضاء الإداري
ي�ستبدل بن�صي املادتني رقمي ( )6( ، )3من قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  99/91امل�شار �إليه ،الن�صان الآتيان:
املــادة ( ) 3
ت�شكل الدائـرة االبتدائي ــة برئا�سـة م�ست�شار م�ساعد �أول على الأقـل ،وع�ضويــة ( )2اثنـني
من �أع�ضاء املحكمة.
املــادة ( ) 6
تخت�ص املحكمة  -دون غريها  -بالف�صل فـي املنازعات الإدارية ومنها الآتي:
 1الدعاوى التي يقدمها املوظفون العموميون مبراجعة القرارات الإدارية النهائيةاملتعلقة ب�سائر �ش�ؤونهم الوظيفـية.
 2الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ش�أن مبراجعة القرارات الإدارية النهائية. 3الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ش�أن مبراجعة القرارات النهائية ال�صادرة من جلان�إدارية ذات اخت�صا�ص ق�ضائي.
 4الدع ــاوى اخلا�ص ـ ــة بالرواتـ ـ ــب واملعا�ش ـ ـ ــات واملكاف ـ ـ�آت ومـا فـي حكمه ـ ــا امل�ستحقـ ـ ــةللموظفـني العموميني �أو لورثتهم.
 5دعاوى التعوي�ض املتعلقة باملنازعات الإدارية� ،سواء رفعت ب�صفة �أ�صلية �أو تبعية. 6الدع ــاوى املتعلق ــة بالعق ــود الإداري ــة ،وذلك دون �إخالل بحكم امل ــادة ( )6مك ــررامــن هــذا القانــون.
 7امل�سائل الأخرى التي تن�ص القوانني على اخت�صا�ص املحكمة بها.ويعترب فـي حكم القرارات الإدارية املن�صو�ص عليها فـي البندين ( )2( ، )1من هذه املادة
رف�ض ال�سلطات الإدارية �أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا
للقوانني واللوائح.
وتقت�صر �سلطة املحكمة فـي الرقابة على القرارات الإدارية على بحث مدى م�شروعيتها،
دون التطرق �إلى بحث مدى مالءمتها.
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وزارة العمــــل
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن عم ــال
(ال�شرك ــة العمانية لل�ضيافة) تقدم ــوا �إلى املديري ــة العام ــة للرعاي ــة العماليــة بالــوزارة
بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية ،ولكل مت�ضرر احلق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ,على �أن
يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا
الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العمل ا�ستنادا �إلـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيـل
وعمـل النقابات العماليــة واالحتادات العمالية واالحت ـ ــاد الع ــام لعمــال �سلطنـ ــة عم ــان �أن عم ــال
(مكتب الزهراء لل�سفر واخلدمات) تقدم ــوا �إلى املديري ــة العام ــة للرعاي ــة العماليــة
بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية ،ولكل مت�ضرر احلق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب,
على �أن يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة
له ــذا الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146859 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حقائب ظهر (حقائب الظهر ،حقائب للمت�سلقني ،حقائب ريا�ضية ،حقائب ،احلقائب
اجللدية ،حافظات بطاقات االئتمان (حمافظ) ،حقائب اليد ،حقائب اجلنود ،اجللود
املقلدة ،حافظات املفاتيح ،رقع التعليق حلقائب ال�سفر ،حمافظ اجليب ،اجلزادين ،حقائب
الظهر ،حقائب مدر�سية� ،أكيا�س الت�سوق ،حقائب ال�سفر� ،صناديق املالب�س (حقائب)،
مظالت ،حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات التجميل (غري جمهزة)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غوانغزهو فول �سبيد �أونالين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روم ،101منرب  ،88-25ك�سينجياو ميدل رود ،هايزهو دي�سرتيكت،
غوانغزهو ،غوانغدونغ بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148859 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت التلفونية (خدمات االت�صاالت ،خدمات االت�صاالت املتنقلة والثابتة والأقمار
ال�صناعية واخللوية واملتنقلة والراديوية ،خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،مبا
فـي ذلك خدمات الهاتف املحمول والربيد ال�صوتي والفاك�س ونقل البيانات ،خدمات
االت�صاالت الال�سلكية ،مبا فـي ذلك املكاملات الهاتفـية املحمولة الال�سلكية ،وخطط خدمة
الر�سائل الإلكرتونية ونقل البيانات ،خدمات املرا�سلة ،مبا فـي ذلك �إر�سال وا�ستقبال
و�إعادة توجيه الر�سائل فـي �شكل ن�ص �أو �صوت �أو �صور بيانية �أو فـيديو �أو مزيج من
هذه التن�سيقات ،خدمات املرا�سلة عرب الإنرتنت ،خدمات املرا�سلة املوحدة ،نقل الر�سائل
وال�صور مب�ساعدة الكمبيوتر ،خدمات م�ؤمترات الفـيديو ،خدمات الهاتف املرئي ،خدمات
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امل�ؤمترات عن بعد ،خدمات ال�صوت عرب بروتوكول الإنرتنت ،خدمات الرتحيل ،خدمات
االت�صاالت الهاتفـية املقدمة عرب بطاقة االت�صال الهاتفـية املدفوعة م�سبقا ،توفـري دقائق
مدفوعة م�سبقا لال�ستخدام على الهواتف املحمولة) ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب
(توفـري خدمات االت�صاالت الهاتفـية واملهاتفة عرب الإنرتنت ،جمع الر�سائل الهاتفـية
والهاتفـية املحمولة ونقلها ،واال�ستدعاء الال�سلكي ،وحتويل املكاملات ،وخدمات الرد
على املكاملات والربيد الإلكرتوين للآخرين ،نقل وتو�صيل وا�ستقبال ال�صوت والبيانات
وال�صور ،خدمات الرتقيم ال�شخ�صي ،ا�ستئجار وت�أجري وت�أجري �أجهزة و�أدوات االت�صاالت
والهاتف واالت�صاالت� ،إعارة �أجهزة و�أدوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية البديلة ،توفـري
خدمات الو�صول �إلى الإنرتنت ،خدمات االت�صاالت لتحديد وتتبع الأ�شخا�ص والأ�شياء،
تتبع الهاتف املحمول عرب �إ�شارات الأقمار ال�صناعية ،توفـري املعلومات املتعلقة �أو حتديد
�أجهزة و�أدوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،توفـري خدمات بروتوكول التطبيقات
الال�سلكية ،مبا فـي ذلك تلك التي ت�ستخدم قناة ات�صاالت �آمنة ،توفـري املعلومات املتعلقة
�أو حتديد �أجهزة و�أدوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،بث �أو نقل الربامج الإذاعية
�أو التلفزيونية) ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية (توفـري ات�صاالت
االت�صاالت لقواعد بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت �أو ال�شبكات الإلكرتونية الأخرى ،توفـري
الإر�سال الإلكرتوين الال�سلكي لبيانات معامالت بطاقات االئتمان واخل�صم واملدخرات
الإلكرتونية الال�سلكية وبيانات الدفع عرب �شبكة كمبيوتر عاملية ،توفـري الو�صول �إلى
مواقع الويب اخلا�صة بال�صوت والفـيديو والبيانات الرقمية من قاعدة بيانات �أو الإنرتنت
�أو �أي �شبكة �إلكرتونية �أخرى ،دفق املواد ال�سمعية والب�صرية على الإنرتنت ،خدمات قاعدة
بيانات االت�صاالت واالت�صاالت ،مبا فـي ذلك متكني امل�ستهلك من تنزيل املحتوى الرقمي
من �شبكة وخادم �إلى قاعدة بيانات فردية ،توفـري الو�صول �إلى البنية التحتية لالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية للم�شغلني الآخرين ،توفـري وت�أجري وقت الو�صول �إلى قواعد بيانات
الكمبيوتر ولوحات الإعالنات احلا�سوبية و�شبكات الكمبيوتر و�شبكات ات�صاالت الكمبيوتر
التفاعلية ،اخلدمات اال�ست�شارية واملعلوماتية واال�ست�شارية املتعلقة بكل ما �سبق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد� /شركة
جنوب �إفريقية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �إفريقية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش أ�فـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب �إفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149437 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة (�أجهزة و�أدوات علمية ،وبحرية ،وم�سحية ،وت�صويرية ،و�سينمائية،
وب�صرية ،ووزن ،وقيا�س ،و�إ�شارات ،وفح�ص (�إ�شراف) ،و�أجهزة و�أدوات تعليمية لإنقاذ
الأرواح� ،أجهزة و�أدوات لتو�صيل الكهرباء �أو تبديلها �أو حتويلها �أو جتميعها �أو تنظيمها �أو
التحكم فـيها ،جهاز لت�سجيل ال�صوت �أو ال�صور �أو نقلها �أو �إعادة �إنتاجها ،ناقالت البيانات
املغناطي�سية ،و�أقرا�ص الت�سجيل ،الأقرا�ص امل�ضغوطة و�أقرا�ص مدجمة وو�سائط الت�سجيل
الرقمية الأخرى� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية� ،أجهزة ت�سجيل النقد
و�آالت احل�ساب ومعدات معاجلة البيانات و�أجهزة الكمبيوتر ،برامج الكمبيوتر ،جهاز
�إطفاء ،تطبيقات برامج الكمبيوتر ،ميكن تنزيلها ،برامج الكمبيوتر امل�سجلة ،من�صات
برامج الكمبيوتر ،امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد� /شركة �سنغافورية خا�صة حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة� ,048542-سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/21 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149460 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (دعاية� ،إدارة �أعمال� ،إدارة الأعمال ،وظائف املكتب ،الإعالن عرب الإنرتنت على
�شبكة الكمبيوتر ،الإعالن فـي الهواء الطلق ،ن�شر املواد الإعالنية ،حت�سني حمرك البحث
لرتويج املبيعات ،الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�ضية ،عر�ض
الب�ضائع على و�سائط االت�صال لأغرا�ض البيع بالتجزئة ،خدمات الو�ساطة التجارية،
خدمات ا�ست�شارية لإدارة الأعمال� ،إدارة الأعمال امل�ؤقتة ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،ت�سويق ،الت�سويق امل�ستهدف ،حتديد �سمات امل�ستهلك لأغرا�ض
جتارية �أو ت�سويقية ،البيع باملزاد العلني).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد� /شركة �سنغافورية خا�صة حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة,048542-
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/22 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149461 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات (اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم
املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير معدات
وبرجميات احلا�سوب ،ا�ست�ضافة مواقع الويب على الكمبيوتر� ،صيانة برامج الكمبيوتر،
اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،ا�ست�شارات
فـي الربجميات احلا�سوبية� ،إجراء درا�سات امل�شاريع التقينة ،الهند�سة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد� /شركة �سنغافورية خا�صة حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة� ,048542-سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/22 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149463 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (دعاية� ،إدارة �أعمال� ،إدارة الأعمال ،وظائف املكتب ،الإعالن عرب الإنرتنت على
�شبكة الكمبيوتر ،الإعالن فـي الهواء الطلق ،ن�شر املواد الإعالنية ،حت�سني حمرك البحث
لرتويج املبيعات ،الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�ضية ،عر�ض
الب�ضائع على و�سائط االت�صال لأغرا�ض البيع بالتجزئة ،خدمات الو�ساطة التجارية،
خدمات ا�ست�شارية لإدارة الأعمال� ،إدارة الأعمال امل�ؤقتة ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،ت�سويق ،الت�سويق امل�ستهدف ،حتديد �سمات امل�ستهلك لأغرا�ض
جتارية �أو ت�سويقية ،البيع باملزاد العلني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد� /شركة �سنغافورية خا�صة حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة� ,048542-سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/22 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149464 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية (اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث
والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير
معدات وبرجميات احلا�سوب ،ا�ست�ضافة مواقع الويب على الكمبيوتر� ،صيانة برامج
الكمبيوتر ،اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا،
ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية� ،إجراء درا�سات امل�شاريع التقينة ،الهند�سة).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد� /شركة �سنغافورية خا�صة حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة� ,048542-سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/22 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150087 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الغ�ساالت الكهربائية ،غ�ساالت الأطباق االوتوماتيكية ،املكان�س الكهربائية ،خراطيم
املكان�س الكهربائية� ،أكيا�س املكان�س الكهربائية ،املكان�س الكهربائية على �شكل ع�صا ،املنافـيخ
الكهربائية الدوارة ،الروبوتات (الآالت) ،م�ضخات تدار بالهواء امل�ضغوط� ،ضواغط دوارة
كهربائية� ،ضاغطات للثالجات ،املجففات الدوارة (غري امل�سخنة) ،اخلالطات الكهربائية
لال�ستخدامات املنزلية ،املكان�س الكهربائية الآلية ،حم�ضرات الطعام الكهربائية ،مكان�س
البخار للغايات املنزلية ،مكان�س الكهربائية اليدوية ،املكان�س الكهربائية لل�شرا�شف،
روبوتات التدبري املنزيل للأغرا�ض املنزلية ،الروبوتات لال�ستخدام ال�شخ�صي ،حتديدا:
روبوتات للتنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي الكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ,128 :يوي-دايرو ,يوجندييوجنبو-جو� ,سيول ,07336 ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/15 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150974 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات كهربائية (مركبات كهربائية ،دراجات نارية ،دراجات كهربائية ،دراجة كهربائية
ثالثية العجالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شجيانغ ت�شياجنيانغ موتور�سايكل كو ،.ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ايكونوميك اند ديفـيلومبنت زوون ،ونلينغ ،ت�شجيانغ بروفـين�س ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152262 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم الفواكه واخل�ضراوات
املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة ،الهالم واملربى والكومبوت ،بي�ض ،احلليب
واجلنب والزبدة والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى ،زيوت ودهون غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية للم�أكوالت اخلفـيفة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ,20389الريا�ض  ,11455اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/31 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152990 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت العقارات (وكاالت العقارات� ،سم�سرة العقارات� ،إدارة العقارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيني�سيا للعقارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ،1713 :برج بلو باي ،مرا�سي درايف دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153112 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ورق ما�ص لغاليني التبغ (التبغ و�أدوات املدخنني والثقاب ،ورق ما�ص لغاليني التبغ،
مناف�ض �سجائر للمدخنني ،رزم من ورق ال�سجائر ،علب �سيجار ،علب �سجائر ،تبغ م�ضغ،
مقاطع لل�سيجار ،مبا�سم �سيجار ،حامالت مبا�سم �سيجار� ،أوعية غاز لوالعات ال�سيجار،
فالتر �سجائر ،حامالت مبا�سم �سجائر ،ورق �سجائر� ،أطراف �سجائر� ،سجائر� ،سجائر
حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية� ،آالت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر� ،سيجاريلو
(�سيجار رفـيع)� ،سيجار ،حجارة النار (ال�صوان)� ،أع�شاب للتدخني� ،صناديق لرتطيب التبغ،
قداحات مدخنني ،علب ثقاب ،مما�سك لأعواد الثقاب� ،أعواد ثقاب ،مع�سل ،بزابري مبا�سم
ال�سجائر� ،أدوات تنظيف غاليني التبغ ،منا�صب لغاليني التبغ� ،سعوط (ال�شمة) ،علب
�سعوط (ال�شمة) ،مبا�صق ملدخني التبغ� ،أطراف من الكهرمان الأ�صفر ملبا�سم ال�سيجار
وال�سجائر ،تبغ� ،أوعية تبغ ،غاليني تبغ� ،أكيا�س تبغ� ،سجائر �إلكرتونية ،منكهات ،ما عدا
الزيوت العطرية ،ت�ستخدم فـي ال�سجائر الإلكرتونية ،منكهات ،ما عدا الزيوت العطرية،
للتبغ ،حماليل �سائلة ت�ستخدم فـي ال�سجائر الإلكرتونية ،مباخر فموية للمدخنني).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دبليو �إي ام �أية للو�ساطة التجارية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :برج داما�س ،الطابق  ،13مكتب رقم  ،1303رقة البطني ،ديرة ،دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153197 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اختبارات الكوا�شف الكيميائية لتحليل �سوائل اجل�سم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيمنز هيلثكري دياكنو�ستيك انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 511 :جادة بينيديكت  10591تاري تاون ,10591 ,الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153296 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س الأطفال والر�ضع ،وهي القبعات ،والقفازات ،والأحذية� ،أحذية ذات �ساق طويلة،
والقم�صان ،واملعاطف ،ومعدات املطر ،وهي �أحذية املطر و�سرتات املطر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوروماركت ديزين ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�1250 :شارع تيكني ،نورثربك ،ايلينيو�س  ,60062الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/8 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــق الأولـــويـــــــة( :رقـ ــم الأول ــوي ــة - 97016968 :تـ ــاري ــخ الأول ــوي ــة - ٢٠٢١/٩/٨ :بلد
الأولوية) US :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153298 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة فـي جمال املفرو�شات املنزلية والإك�س�سوارات ،والفرا�ش،
والتخزين ،وديكور الغرف ،وم�ستلزمات الأطفال ،وال�صابون ،وحقائب الظهر ،واملقتنيات،
والكتب ،والألعاب ،و�ألبومات ال�صور و�إطارات ال�صور ،خدمة الطلب عرب الربيد فـي جمال
حقائب الظهر ،الفرا�ش ،البطانيات ،الكتب ،ال�ساعات ،رفوف املالب�س� ،أرفف املعاطف،
املعزون� ،أثاث و�أثاث الأجهزة ،املراتب ،املنتجات املتعلقة بالفرا�ش ،امل�صابيح ،املرايا ،الهواتف
املحمولة ،ال�شعارات� ،ألبومات ال�صور� ،إطارات ال�صور ،الو�سائد واملل�صقات والأحلفة
وال�سجاد واملالءات وال�صابون وحاويات التخزين واحليوانات املحنطة و�صناديق املناديل
ولعب الأطفال وتعليق احلائط و�سالل النفايات ومعاجلات النوافذ والأجهزة اخلا�صة بها.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوروماركت ديزين ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�1250 :شارع تيكني ،نورثربك ،ايلينيو�س  ,60062الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/8 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــق الأولـــويـــــــة( :رق ـ ــم الأول ـ ــويــة - 97016968 :تـ ــاري ــخ الأول ــوي ــة -٢٠٢١/٩/٨ :بلد
الأولوية) US :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153516 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات املناعة الذاتية والتهابات ،امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية لعالج داء الثعلبة والبهاق ومر�ض التهاب الأمعاء والتهاب القولون التقرحي
وداء كرون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 235 :اي�ست � 42سرتيت ،نيويورك ،نيويورك  ,10017الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/16 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153518 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املركبات الربية ذات املحركات ،حتديدا ال�سيارات وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت,ميت�شيغان  ,3000-48265,الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/16 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153520 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن ،خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات تويل وت�سيري �ش�ؤون الأعمال،
خدمات الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إي �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الرابع ،ملك �أبراج الإمارات ،املركز
الثاين ،دبي ,2 ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/16 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153611 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت (ب�سكويت� ،شوكوالتة ،فطائر (معجنات) ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،رقائق ويفر ،كيك،
تورتات (كيك بالفواكه) ،احللويات ،وخ�صو�صا ،احللويات املخبوزة واحللويات �أ�سا�سها
الدقيق وال�شوكوالتة ،اخلبز ،حبوب معاجلة ،ال�شوفان ،حبوب الإفطار ،بوظة ،مثلجات
�صاحلة للأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إيتي جيدا �سانايي فـي تيجاريت انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اورغانيز �سانايي بوجلي�سي  11كادي ا�سكي�شهري تركيا ,626010 ,8 ,تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153612 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت (ب�سكويت� ،شوكوالتة ،فطائر (معجنات) ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،رقائق ويفر ،كيك،
تورتات (كيك بالفواكه) ،احللويات ،وخ�صو�صا ،احللويات املخبوزة واحللويات �أ�سا�سها
الدقيق وال�شوكوالتة ،اخلبز ،حبوب معاجلة ،ال�شوفان ،حبوب الإفطار ،بوظة ،مثلجات
�صاحلة للأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إيتي جيدا �سانايي فـي تيجاريت انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اورغانيز �سانايي بوجلي�سي  11كادي ا�سكي�شهري تركيا ,626010 ,8 ,تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153613 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت (ب�سكويت� ،شوكوالتة ،فطائر (معجنات) ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،رقائق ويفر ،كيك،
تورتات (كيك بالفواكه) ،احللويات ،وخ�صو�صا ،احللويات املخبوزة واحللويات �أ�سا�سها
الدقيق وال�شوكوالتة ،اخلبز ،حبوب معاجلة ،ال�شوفان ،حبوب الإفطار ،بوظة ،مثلجات
�صاحلة للأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إيتي جيدا �سانايي فـي تيجاريت انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اورغانيز �سانايي بوجلي�سي  11كادي ا�سكي�شهري تركيا ,626010 ,8 ,تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153627 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معجون �أ�سنان وغ�سول فم,مبي�ضات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كوجليت  -باملوليف كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :بارك افـينيو ،نيويورك ،والية نيويورك  ,10022الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــق الأولـــويـــــــة( :رق ـ ــم الأول ـ ــويـ ــة - 1424472 :تـاري ــخ الأولـ ــوي ــة -2018/3/17 :بلد
الأولوية) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153631 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فر�شاة الأ�سنان ،منظفات ما بني الأ�سنان ،خيط تنظيف الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كوجليت  -باملوليف كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :بارك افـينيو ،نيويورك ،والية نيويورك  , ,10022الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــق الأولـــويـــــــة( :رق ـ ــم الأول ـ ــويـ ــة - 1424472 :تـاري ــخ الأولـ ــوي ــة -2018/3/17 :بلد
الأولوية) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153634 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كيماويات زراعيــة عــدا مبيــدات الفطريات والأع�شــاب ال�ضــارة واحل�شــائ�ش واحل�شــرات
والطفـيليات ،مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية ،م�ستح�ضرات حلام ،مواد لإزالة اللمعان،
مركبات الطفاء احلريق ،زيوت لتهيئة اجللد املدبوغ فـي جمال ال�صناعة ،بال�ستيك غري
معالج ،مواد للدباغة ،تربة للزراعة ،طبقات حتتية لال�ستنماء بدون تربة زراعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153635 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت و�شحوم �صناعية ،مزلقات ،مركبات امت�صا�ص وترطيب وتثبيت الغبار ،وقود (مبا
فـي ذلك وقود املحركات) ومواد �إ�ضاءة� ،شموع وفتائل للإ�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153636 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�صميم املتعلق بها ،خدمات التحليل والبحث
ال�صناعي ،ت�صميم وتطوير �أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151010 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفري نظم املعلومات اجلغرافية ،خدمات املراجعة الفنية والتنفيذ ،حتليل و درا�سة �أنظمة
( )GISاملختلفة و�أنظمة تقنية املعلومات فـي امل�ؤ�س�سة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية (مدائن)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب202١/١٢/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151009 :
فـي الفئة  ٤١من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�صة تعليمية �إلكرتونية تخدم موظفي مدائن وموظفي ال�شركات امل�ستثمرة ملواكبة
التغريات احلالية مبجال التدريب والتطوير التكتزلوجي فـي خمتلف املجاالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية (مدائن)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب202١/١٢/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153303 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفالح للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153385 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثناء املتكاملة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153648 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الإمناء العربية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153798 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمال اخلليج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153806 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي) ،خدمات الكافترييات
(املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي) ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح (املقاهي
التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي) ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا (املقاهي
التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي) ،تزيني الطعام (املقاهي التي تقدم وجبات الطعام
ب�شكل �أ�سا�سي) ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات (املقاهي التي تقدم وجبات
الطعام ب�شكل �أ�سا�سي) ،خدمات �صالة ال�شي�شة (املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل
�أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلمال املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/26 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153807 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي ( منكهات للقهوة ،كاكاو ،قهوة� ،شاي� ،شوكوالتة� ،سكر ،م�شروبات كاكاو باحلليب،
م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،قطع حلوى حلويات ،معجنات،
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،ب�سكويت رقيق ه�ش� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي،
مكعبات ثلج ،كرو�سان (نوع من املعجنات) ،كب�سوالت القهوة اململوءة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ضياء ال�شم�س للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153826 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوية لغايات بيطرية،م�ستح�ضرات بيطرية،م�ستح�ضرات ت�شخي�صية لغايات بيطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد �أ�سعد بدران للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153827 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح ميكانيك املركبات� ،إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التوا�صي اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153830 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوتاد خميليف املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153831 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �ستائر �أثاث ،طاوالت ،ن�ضد �أثاث ،كرا�سي بدرجات ،غري معدنية ،كنب ،كنبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلالد لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153832 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حكمت العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153835 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،مطابخ �إعداد الوالئم للحفالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نايف ال�شريف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153849 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات النزل ،حجز النزل ،خدمات خميمات العطالت
�أماكن �إقامة ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،خدمات
اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلرف ال�شرقي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153850 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلبال امل�ضيئة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153852 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(الأ�سواق املركزية وما �شابهها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الت�أييد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153855 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل املالب�س بالبخار وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االح�سان للم�شاريع ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153858 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�شة �إ�صالح ال�سيارات وغ�سيل ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج م�سقط الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153862 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سفوح الدقم ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153867 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (حمالت �شوي اللحوم ،املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي،
املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الربط الدويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153868 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سوق �صحار اجلديد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153870 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سم�سرة جتارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طوفان للأعمال املتكاملة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153871 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حالق رجايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شروق الرثيا للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153874 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�صار الوطنية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153878 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �شاهني م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153879 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معامل ال�شرق للتجاره واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153880 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف النقالة وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض ال�سالم العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153881 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري ال�سيارات ،النقل بال�سيارات ،النقل باحلافالت ،خدمات قطر املركبات املعطلة،
النقل مبراكب التنزه ،خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ،مواقف ال�سيارات ،النقل
بوا�سطة العبارات ،النقل النهري ،ال�شحن بال�سفن ،عقود النقل البحري ،ت�أجري الكراجات،
ت�أجري �أماكن وقوف ال�سيارات ،ت�أجري حجريات الأطعمة املجمدة ،ت�أجري املركبات ،ت�أجري
احلافالت ،ا�ستئجار ال�شاحنات ،النقل ،النقل بوا�سطة القوارب ،ترتيب الرحالت ال�سياحية،
نقل ركاب� ،إر�شاد ال�سفن ،قطر �أو جر ،النقل ب�سيارات الأجرة ،النقل بالرتام ،دفع �أجرة
ال�شحن فـي ميناء الو�صول ،النقل البحري ،نقل امل�سافرين ،نقل وتخزين النفايات ،خدمات
االنتقال ،تخزين القوارب ،ال�سم�سرة فـي ال�شحن ،ال�سم�سرة فـي النقل ،خدمات قيادة
ال�سيارات ،خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،معلومات التخزين ،معلومات النقل،
ت�أجري منا�صب على �سطوح املركبات ،عمليات الإنقاذ النقل ،احلجز للنقل ،احلجز لل�سفر،
تغليف الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،ت�سليم ال�صحف ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي،
توزيع الطاقة ،ت�أجري �سيارات ال�سباق ،ت�أجري كرا�سي املقعدين ،التخزين املادي للبيانات
�أو امل�ستندات املحفوظة �إلكرتونيا ،ت�سليم الزهور ،ختم الربيد ،معلومات مرورية ،ت�أجري
املجمدات ،خدمات التعبئة ،نقل البوارج ،ت�أجري حافالت ،توفـري تعليمات ال�سياقة لغايات
ال�سفر ،النقل اللوجي�ستي ،خدمات تغليف الهدايا ،ت�أجري اجلرارات ،جمع ال�سلع القابلة
لإعادة التدوير ،ت�أجري �أقبية كهربائية للنبيذ ،التعبئة النقدية لل�صرافات الآلية ،خدمات
اال�ستخدام امل�شرتك لل�سيارات ،جتديد �آالت البيع ،تخزين الأمتعة ،ترتيب خدمات نقل
الركاب للآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت ،جتريب الطائرات بدون طيار املدنية ،ترتيب
ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى اخلارج ،خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوبار للأعمال الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153882 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تدقيق احل�سابات ،درا�سات ال�سوق ،التدقيق املايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة اال�ستقالل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153883 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية و ال�صحية،
خدمات املدرب ال�شخ�صية تدريبات اللياقة البدنية� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرائد املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :

-75-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153897 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات العالج ،معاجلة
النطق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الربج الأيقوين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153901 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الذكاء التقني للتطوير وامل�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153905 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،الرعاية ال�صحية ،خدمات العالج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الب�سمة للخدمات الطبية والتجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153906 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد حاكة للأ�سنان ،مواد ل�صق لأطقم الأ�سنان ،مراهم ل�سعة الربد لغايات �صيدالنية،
مطهرات ،قطن مطهر ،قطن معقم ،قطن لغايات طبية ،عقاقري لغايات طبية ،مرهم
ال�صابون ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة ،م�سكنات ،م�ستح�ضرات �صيدالنية
لعالج ق�شرة الر�أ�س ،كب�سوالت لغايات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الب�سمة للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153907 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (ت�صميم وتنفـيذ �أعمال الديكور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللوت�س للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153909 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات الو�ساطة التجارية ،خدمات العالقات
الإعالمية ،خدمات التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة رو�ضة لوي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153910 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة حا�سوب (بيع و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب وبيع قطع غيارها ولوازمها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ترايفكتا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153911 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املنجز للفخامة واال�ستثمار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153912 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعبئة البهارات و التوابل (ي�شمل الطحن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سائم فلج القبائل املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153913 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم ،خدمات الت�سلية ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو
الرتفـيه ،الرتبية البدنية ،خدمات الرتبية والتعليم ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات
النوادي للرتفـيه �أو التعليم ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،تنظيم املعار�ض لغايات
ثقافـية �أو تعليمية ،خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية و ال�صحية ،مدار�س
احل�ضانة ،تنظيم حفالت ترفـيه ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة الندوات،
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ،تنظيم
و�إدارة احلفالت املو�سيقية� ،إر�شاد التدريب� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية� ،إعادة التدريب
املهني ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س ،الإر�شاد ،تنظيم وعقد منتديات تعليمية
املبا�شرة ،ر�سم الوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سارة ف�ؤاد العامري لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153914 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عادل �سعد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153915 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة واملفرق للمواد الغذائية والعطور وملحقاتها (حمالت الهايربماركت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جبال �سمائل الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

-81-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153917 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني (البيع باجلملة لآالت ومعدات الت�شييد والبناء والهند�سة املدنية
والنفطية واملعدات الثقيلة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صحراء م�سقط لال�ستثمار ال�شامــل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153920 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
يان�سون ،منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات بالنعناع،
حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،بن غري حمم�ص ،م�ستح�ضرات نباتية
ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،كعك ،كارميل �سكاكر ،كري بهار ،م�ستح�ضرات احلبوب� ،شاي،
�شوكوالتة ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،بوظة ،فطائر حمالة بانكيك ،خبز
زجنبيل ،دقيق للطعام ،دقيق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سمط العقيق للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153922 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (بيع اللحوم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شيم اخلليج الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153923 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شاهني النادر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153924 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بالتينيوم للفنادق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153925 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم جوالت برفقة مر�شدين �سياحيني (م�شغلي اجلوالت ال�سياحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة مو�سى العلوي الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153929 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منفذ لبيع امل�أكوالت املنزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الطيف املميزة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153935 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز تذاكر ال�سفر ،ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مارح بن خالد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

-85-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153953 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم احلفالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سامل مرهون القا�سمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153955 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق برادات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �آثار املدينة احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153956 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة وتف�صيل املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرميلة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153957 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برادة معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تي�سري للإلكرتونيات والكهرباء املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153958 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن الأ�صالة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153960 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل ،زيوت
عطرية ،زيوت للعطور والروائح� ،صناعة عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة،
قطع من �صابون الزينة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بن �شيخان للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153961 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س والأحذية وال�شنط والعطور والبخور وم�ستح�ضرات التجميل والكماليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الظاهر للخدمات العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153962 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الب�شائر الرائدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153964 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع الزيوت وم�شتقاتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع فجر الرحبة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153965 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب وجتميع لوحات النيون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريق الإ�سبنيل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153977 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت بيع احللويات ومنتجات القهوه وال�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نف�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153978 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التعليم التي توفرها املدار�س ،الأكادمييات للرتبية والتعليم ،معلومات عن الرتبية
والتعليم ،مدار�س احل�ضانة ،التعليم فـي املدار�س الداخلية ،خدمات الرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزيان القابل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153980 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سهول الرمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153981 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرتفعات القرم العقارية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153982 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء و�صيانة خطوط الأنابيب (ت�شغيل و�صيانة حمطات ال�ضخ وخطوط الأنابيب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وكاالت م�سقط التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153985 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حلول وخدمات �سال�سل الثقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153988 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيارق العفـية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153992 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عبدالرحمن مقدح الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153994 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تغليف الهدايا (تغليف ولف الهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عميد الإبداع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153995 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية ،ت�صميم مواد دعائية،
الت�سويق اال�ستهدافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مكني للأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153996 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،العالقات العامة ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،ترويج
املبيعات للآخرين� ،إدارة �أعمال فناين الأداء ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات
احلا�سوب ،معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات� ،إنتاج
الأفالم الإعالنية� ،إدارة الأعمال للأ�شخا�ص الريا�ضيني ،ت�صميم مواد دعائية ،الت�سويق
اال�ستهدافـي ،خدمات العالقات الإعالمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتافـري�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153997 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،درا�سات ال�سوق ،دعاية و�إعالن� ،أبحاث الأعمال� ،أبحاث
الت�سويق ،خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال ،التخطيط لغايات الدعاية والإعالن،
�إنتاج الأفالم الإعالنية ،ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :من�شن للت�سويق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153999 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير،
خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،ت�سويق ،خدمات التجزئة
للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،خدمات الو�ساطة
التجارية� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوايا النجوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154000 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستف�سارات عن الأعمال ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات
التجارية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،خدمات الو�ساطة التجارية� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية
مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية
والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوايا النجوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154001 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستف�سارات عن الأعمال ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات
التجارية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،ت�سويق ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات
ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،خدمات الو�ساطة التجارية� ،إتاحة
�سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوايا النجوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154002 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صنيع م�ستح�ضرات التنظيف واملواد التجميلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العمالق الأخ�ضر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154003 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير،
خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،خدمات وكاالت الدعاية
والإعالن ،خدمات الو�ساطة التجارية� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات
وبائعيها ،خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية
والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوايا النجوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154004 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حيوانات حية ،دواجن حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وادي �سمكت للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154005 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب �إداري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آمي للأبداعات الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154006 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع زينة واك�س�سوارات املركبات (ت�شمل منتجات العناية بال�سيارات)� ،أدوات تلميع وتنظيف
املركبات ،بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات� ،أدوات تعتيم وعزل حرارة نوافذ املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الأ�صالة املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154007 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شياالت للمالب�س ،مالب�س ،مالب�س جاهزة ،جالبيات مالب�س ،مالب�س ن�سائية داخلية،
مالب�س جلدية ،مالب�س مطرزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وم�ضات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154008 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الناجي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154009 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد �سهيل وقار و�شركاه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154011 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،عر�ض �سلع على و�سائل الأعالم لغايات البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمدان املطرو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154012 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات ،توفـري
معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع
واخلدمات وبائعيها ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني� ،إنتاج برامج الت�سوق عن بعد ،الت�سويق
اال�ستهدافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دفرت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154015 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع زينب اجلابرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154319 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الكامريات و�أنظمة املراقبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز متيم للهدايا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140435 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ع�سل نحل ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأع�شاب الطبيعية ,البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور ,البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سليم خالد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/٣ :
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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 اخلفـيفة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شموخ الطائر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 78240 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد بن علي بن را�شد البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2013/1/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126625 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدار�س حتفـيظ القر�آن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدر�سة االتقان لتحفـيظ القران
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151410 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني (خدمات التدريب ,معاهد التدريب املهني والإداري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جزيرة املحار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127457 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أغ�صان الر�ستاق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152153 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الوكاالت العاملية لال�ستثمار والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153869 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فاطمة داود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152498 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيبة للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/2/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147679 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع هديل قي�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/5 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة145479 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠٢١/٩/١٩ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ١٣٩٤ :فـي ٢٠٢١/٦/٦م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الو�صفة ال�سرية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :رحلة القمر �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1442 :ر.ب� ،132 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/24 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/4/24 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة13799 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/1/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 702 :فـي 2001/1/9م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بوت�س كومبني بي �أل �سي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة ال�شايع الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 527 :ر.ب� ،116 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /٢/١٤ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/4/٢٤ :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

رقم
العالمة
73143
73144
73145
73146
73147
73148
73149
73150
73151
73152
73153
73154
73155
73156
73157
73158

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)

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

2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
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م
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

رقم
العالمة
73159
73160
73161
73162
73163
73164
73165
73166
73167
73168
73169
73170
73171
73172
73173
73174
29186
29187
29189
75552
73781

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
انرت جلوب افيي�شون ليمتد (انديغو)
فو�سيل غروب انك
فو�سيل غروب انك
فو�سيل غروب انك
�شركة املدينة للت�أمني �ش.م.ع.م
ال تي فورذ ليمتد

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
التجارة وال�صناعة

2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2012/3/7
2002/10/16
2002/10/16
2002/10/16
2012/7/30
2012/11/4
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م رقم
العالمة
38

7731

29103 39
74708 40
27824 41
27825 42
27826 43
44

7144

27414 45
27413 46
47

7729

48

7728

27822 49
50
51
52
53

73882
73883
28085
28084

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

�آ�شالند
الي�سن�سنغ �الآندال �سي التجارة وال�صناعة 1992/12/5
انتيليكت�شوال بروبريتي
التجارة وال�صناعة 2002/10/1
نوريتيك كو ليمتد
مان  +هيومل
فليرتي�شن�سي التجارة وال�صناعة 2012/6/9
تيكنولوجي يو ا�س ال ال
�ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي التجارة وال�صناعة 2002/4/13
�ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي التجارة وال�صناعة 2002/4/13
�ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي التجارة وال�صناعة 2002/4/13
دولورجيت جي ام
بي ات�ش �آند التجارة وال�صناعة 1992/7/5
كو .كيه جي
بريتليت ال�شرق الأو�سط �ش.م.ح التجارة وال�صناعة 2002/3/3
بريتليت ال�شرق الأو�سط �ش.م.ح التجارة وال�صناعة 2002/3/3
ريببلك
تيكنولوجيز ا�س التجارة وال�صناعة 1992/12/5
(�أنرتنا�شيونال) ا�س ايه
ريببلك
تيكنولوجيز ا�س التجارة وال�صناعة 1992/12/5
(�أنرتنا�شيونال) ا�س ايه
كروكودايل
انرتنا�شيونال التجارة وال�صناعة 2002/4/13
بي تي �إي ليميتد
التجارة وال�صناعة 2012/4/16
بنجامني مور اندكو
بنجامني مور اندكو
التجارة وال�صناعة 2012/4/16
كريزنر انرتنا�شيونال ليمتد التجارة وال�صناعة 2002/5/8
كريزنر انرتنا�شيونال ليمتد التجارة وال�صناعة 2002/5/8
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م رقم
العالمة
28083 54
28082 55
73944 56
57
58
59
60
61
62

70813
70814
70815
70825
70826
70827

27964 63
64
65
66
67
68

76902
7013
7015
7237
7238

26725 69
28425 70

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

كريزنر انرتنا�شيونال ليمتد التجارة وال�صناعة
كريزنر انرتنا�شيونال ليمتد التجارة وال�صناعة
الأخوة ال�سبعة للتجارة
التجارة وال�صناعة
واملقاوالت �ش.م.م
ايه دي ا�س هولدينج ال ال �سي التجارة وال�صناعة
ايه دي ا�س هولدينج ال ال �سي التجارة وال�صناعة
ايه دي ا�س هولدينج ال ال �سي التجارة وال�صناعة
ايه دي ا�س هولدينج ال ال �سي التجارة وال�صناعة
ايه دي ا�س هولدينج ال ال �سي التجارة وال�صناعة
ايه دي ا�س هولدينج ال ال �سي التجارة وال�صناعة
بي �أر اف
�سينغابور فوودز التجارة وال�صناعة
بيتي ليمتد
ال�شركة ال�شرقية للتطوير العقاري التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
باتا براندز �إ�س �أيه
التجارة وال�صناعة
باتا براندز �إ�س �أيه
ا�س� .سي .جون�سون �أند �سون ،انك التجارة وال�صناعة
ا�س� .سي .جون�سون �أند �سون ،انك التجارة وال�صناعة
النيفي�سيو �أف .ال �
بي.أل�أ�أي التجارة وال�صناعة
�سريوتي �أ�س.
جاكوبز دو �إيجبريت �إم �إيه التجارة وال�صناعة
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2002/5/8
2002/5/8
2012/4/21
2011/10/19
2011/10/19
2011/10/19
2011/10/19
2011/10/19
2011/10/19
2002/4/28
2012/10/21
1992/6/3
1992/6/3
1992/8/1
1992/8/1
2001/11/14
2002/6/29

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٠

ا�ستــدراك
تنــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلــى �أنــه قـ ــد وقع خط�أ م ــادي عن ــد
ن�شـ ــر بيان ــات ت�سجيل العالمة التجارية رقم ( ،)١٤٦٠٩٥املن�شورة فـي اجلريدة الر�سمية
العدد ( ،)١٤٣٦ال�صـادر بتاري ــخ  ١رم�ضان 1443هـ ،املوافق � ٣أبريل 2022م� ،إذ وردت بع�ض
البيانات كالآتي:
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدينة لل�صناعات الورقية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بر دبي ،القوز ال�صناعية ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وال�صحيــــح هـــــو:
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبجد العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 117 :ر.ب ،611 :احليل ال�شمالية ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار

-115-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440

البنـك املركــزي العمانــي
�إعـــــــالن
ا�ستنـادا إ�لـى املادة � ( 17أ ) مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم ،2000/114
يعلـن البنـك املرك ــزي العمانـ ــي بـ ـ�أن امليزاني ـ ــة العمومي ــة للفت ــرة املنتهي ــة فـي ٢٠٢٢/3/31م,
كانت كما يلي:
املوجودات (الأ�صول):

٢٠٢٢/٣/31م 2021/٣/31م
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين
(بالألـف)
(بالألـف)
(بالألـف)

الذهـب و الف�ضة
املوجودات الأجنبية:
3.756٫752
�أ � -أر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج
ب  -احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل ٤٣٧.٣٠٦
3٫035٫706
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:
2.008.605
�أ  -البنوك التقليدية
309.533
ب  -البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأخرى
ح�ساب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين
القيمة ال�صافية:
1.000.000
�أ  -ر�أ�س املال
447.845
ب  -االحتياطيات العامة
86.372
ج � -أخــرى

685

626

7.229٫764
0
312.105
219.865
57.036
84.864

6.611.721
21.581
86.737
225.418
44.257
67.719

7.904.319
========

7.058.059
========

1.722.107
1.674.419

1.722.013
1.254.853

2.318.138
435.507
219.931

2.054.215
156.446
225.461

1.534.217

1.645.071

========= 7٫058.059
7.904.319
=========

املجمـــــوع

البنك املركزي العماين
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حمد بن �سليمان بن �سيف النريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر العني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حمد بن �سليمان بن �سيف النريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ج�سر العني للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٨٦٥٠وللم�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:
�ص.ب ٤٣٤ :ر.ب١٢٠ :
هاتف رقم٩٩٦٥٢٨٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 مناظر الأفق �ش.م.م
يعلن حمد بن �سليمان بن �سيف النريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مناظر الأفق �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٩٩٢٧وللم�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 ٤٣٤ :ر.ب١٢٠ :
هاتف رقم٩٩٦٥٢٨٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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�صالح بن حميد بن �سعيد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض عز للتجارة  -تو�صية
يعلن �صالح بن حميد بن �سعيد احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ريا�ض عز للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٠٦٧١وللم�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:
هاتف رقم٩٩٠٠٥٦٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
خمي�س بن نا�صر بن ناجم التميمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س جمان �ش.م.م
يعلن خمي�س بن نا�صر بن ناجم التميمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شم�س جمان �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٩٦١٤٩وللم�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:
�ص.ب ١٣٠ :ر.ب١٢٤ :
هاتف رقم٩٦٠٠٩٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درب الربكة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درب الربكة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤١١١٤وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شرك 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 ٣٩٠ :ر.ب٤٠٠ :
هاتف رقم٩٩٢٠٢٠٠٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف البداية العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �أرياف البداية العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ،١٤٢٢٤٥٦
وللم�صفي وحـده حق متثيـل ال�شركـة 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 ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٧٤٦٦٠١٢ - ٢٢٣٦٨٤٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا 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 م�سلم بن �سعيد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي وحممد �أبناء م�سلم بن �سعيد املحروقي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علــي بن م�سلم بن �سعيد املحروق ــي أ�نـ ــه يقـ ــوم بت�صفـي ـ ــة �شرك ــة عل ــي وحممــد �أبن ــاء
م�سلم بن �سعيد املحروقي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٦٠٢٠٣٦٤وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركة 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 رقم٩٩٠٠٥٧٩٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
�سعيد بن را�شد بن �سامل املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايني لال�ستثمار العاملية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن را�شد بن �سامل املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مزايني لال�ستثمار العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٢٦٤٢وللم�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 �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٨٨٤٦٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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املعت�صم بن جمعة بن مبارك الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما للخدمات الهند�سية والطاقة �ش.م.م
يعلن املعت�صم بن جمعة بن مبارك الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما للخدمات
الهند�سية والطاقة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٤٧٥٦٦
وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٨٨ :ر.ب١٢٤ :
هاتف رقم٧٩٢٧٣٣٤٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 عبيد بن م�سلم احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ق�صر بوابة اخلليج للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن عبيد بن م�سلم احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ق�صر بوابة اخلليج
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٠٥٢٩٢
وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٠٠ :ر.ب٤٢١ :
هاتف رقم٩٩٧٦٩٩٥٤ :
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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�سعود بن عبداللـه بن �سلطان امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حماجر �شمال ال�شرقية �ش.م.م
يعلن �سعود بن عبداللـه بن �سلطان امل�صلحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حماجر �شمال
ال�شرقية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٠٣٣٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٥/٦م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافــة الأمـ ــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمـ ــال ال�شركـ ـ ــة علـ ــى
العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٥٨٨٨٨١ :
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
حفيظ بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امليكانيكية لأنظمة الهواء �ش.م.م
يعلن حفيظ بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امليكانيكيــة لأنظم ــة
الهواء �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢٥٣٥٢٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٧م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركــة 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:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٤٧٥٧٧٧ :
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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مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بام العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بام العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٢٦٠٣٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٥٠٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم - ٢٤٧٨٦١٥١ - ٢٤٧٠٧٦٥٤ :فاك�س رقم ٢٤٧٨٦٧٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 العاملية للطاقة املبتكرة �ش�.ش.و
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العاملية للطاقة
املبتكرة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٧٦١٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٥٠٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم - ٢٤٧٨٦١٥١ - ٢٤٧٠٧٦٥٤ :فاك�س رقم ٢٤٧٨٦٧٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 حممد بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صالة الهدف الذهبي �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن علي الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صالة الهدف الذهبي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٠٠٤٦٤٣وللم�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  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥١٩ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٣٦٧٣٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
�سعيد بن �سامل بن حممد القريني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار املجد املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن حممد القريني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �صح ــار املج ــد املمي ــزة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٤٠٩٧١
وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٤٣٢٧٣٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 عبداللـه بن �سعيد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع الدوحة للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن عبداللـه بن �سعيد الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعاع الدوحة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٧١٧٥وللم�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 عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٣٨ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٢٦٣٥٨٣٦ :
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
عبداللـه بن �سيف بن هالل املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج للكمبيوتر و�شريكه �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سيف بن هالل املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليج للكمبيوتر
و�شريكه �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٩٥٧١٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
الر�سيل ال�صناعية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٨٨٨٢١٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 جمعة بن �سيف الفهدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الفايرب �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن جمعة بن �سيف الفهدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تقنية الفايرب �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨١٦٩٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/١٨م ،وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
�ص.ب ٢٨٨ :ر.ب٦١٥ :
هاتف رقم٩٦٢٤٩٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 م�شاريع مزارع ه�صا�ص  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن جمعة بن �سيــف الفه ــدي �أنـه يقــوم بت�صفـيـ ـ ــة �شرك ــة م�شاري ــع م ــزارع
ه�صا�ص  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٢٠٦٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م ،وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٥٤ :ر.ب٦١٥ :
هاتف رقم٩٦٢٤٩٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 وب�ص ال�شم�س �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن جمعة بن �سيــف الفه ــدي �أنـه يقــوم بت�صفـيـ ـ ــة �شرك ــة وب�ص ال�شم�س
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٧١٥٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م ،وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٨٨ :ر.ب٦١٥ :
هاتف رقم٩٦٢٤٩٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 الإتقان للأعمال �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن جمعة بن �سيــف الفه ــدي �أنـه يقــوم بت�صفـيـ ـ ــة �شرك ــة الإتقان للأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٦٤٣١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م ،وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٨٨ :ر.ب٦١٥ :
هاتف رقم٩٦٢٤٩٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
-127-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر للطاقة املتجددة �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن جمعـ ــة بن �سيـ ــف الفه ــدي �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيـ ـ ــة �شرك ــة م�صـ ــدر للطاقــة
املتجددة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨١٢٨٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م ،وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٨٨ :ر.ب٦١٥ :
هاتف رقم٩٦٢٤٩٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
با�ستري وليم هاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة العاملية لتجارة ال�سلع �ش.م.م
يعلن با�ستري وليم هاري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املتحدة العاملية لتجارة ال�سلع �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٨٦٥١٠وللم�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 رقم٩٧٠٦١٩٤٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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�صالح بن علي بن �سيف املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو مروان املقبايل للتجارة  -تو�صية
يعلن �صالح بن علي بن �سيف املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو مروان املقبايل للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٢٥٨٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٢٣٩ :ر.ب٥١٥ :
هاتف رقم٩٣٣٣٧٣٨٣ :
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 الطا�ؤو�س الذكي لتعقب املعامالت
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعمرون العرب املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب الطا�ؤو�س الذكي لتعقب املعامالت أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املعمرون العرب
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٨٢٢٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١م ،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:
القرم  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٨ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم ٩٥٧٠٠٠٨٠ - ٢٤٤٨٤١٠٧ :فاك�س رقم ٢٣٣٨٤٧٢٦ :
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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�أحمد بن حممد بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأ�صدقاء الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن علي الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الأ�صدقاء الذهبية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٧٥٦٧وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٦٧٣٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
ح�سام بن زهران بن زاهر الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم كمه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ح�سام بن زهران بن زاهر الإ�سماعيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم كمه للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٠٦١٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/١٧م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٨٢٥٥٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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عبد العزيز بن عبداللـه بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء امل�ستقبل املنري للتجارة �ش.م.م
يعلن عبد العزيز بن عبداللـه بن علي العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضياء امل�ستقبل
املنري للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٨٣٢٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٢٩٢٩٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
عبد العزيز بن م�سعود بن �سعيد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الأناقة �ش�.ش.و
يعلن عبد العزيز بن م�سعود بن �سعيد اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنم الأناقة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤١٦٠١وللم�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  ١٥٠٠ :ر.ب ١٣٠ :
هاتف رقم٩٤٤٥٥٣٣٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 �سعود بن خمي�س الرا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وهج الوافـي العاملية �ش.م.م
يعلن علي بن �سعود بن خمي�س الرا�سبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وهج الوافـي العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٨٣٩٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢١٦ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٣٨٦٦٦٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 �أ�ضواء الوافـي للمقاوالت �ش.م.م
يعلن علي بن �سعود بن خمي�س الرا�سبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء الوافـي للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٨٣٩١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢١٦ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٣٨٦٦٦٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 حميط م�سقط املتحدة  -تو�صية
يعلن علي بن �سعود بن خمي�س الرا�سبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حميط م�سقط املتحدة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم  ،١٢٨٨٣٦٠وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢١٦ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٣٨٦٦٦٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
هيثم بن نا�صر بن �سيف الطيواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �أيهم الطيواين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هيثم بن نا�صر بن �سيف الطيواين أ�نـه يقــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة �أبو �أيه ــم الطيوان ـ ــي
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٤٨٩٧وللم�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:
هاتف رقم٩٩٨٤٢٢٢٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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نا�صر بن حممد بن حمد الوح�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سن للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن حممد بن حمد الوح�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روا�سن للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧٦١٦٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/١٩م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٤٢ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٢٠٠٩٩١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
عمر بن عبداللـه بن �صالح اخل�ضوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز العربي للتجارة والتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن عمر بن عبداللـه بن �صالح اخل�ضوري �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة املركز العربي للتجارة
والتكنولوجيا �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٦٠٥٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٥ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٨٥٠٠٠٨٨ :
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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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التكنولوجيا الراقية �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـية �شركة التكنولوجيا الراقية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٧٩٥٠٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٩م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ١٥١ :ر.ب٤١٨ :
هاتف رقم ٩٥٨٠٦٢٩٨ - ٩٩٢٢١٩٧١ :فاك�س رقم ٢٥٧٧١٥٧٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 �سامل بن ربيع الري�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوارح عاهن للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سامل بن ربيع الري�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جوارح عاهن للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٦٩٧٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٢٢٢ :ر.ب٣٢٥ :
هاتف رقم٩٥٠٥٠٠٨٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 علي بن عبداللـه احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلارثي املتميزة �ش.م.م
يعلن خالد بن علي بن عبداللـه احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلارثي املتميزة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٥٤٥٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم٩٥٧٢٠٥٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 جوهرة اجلزيرة الوطنية �ش.م.م
يعلن خالد بن علي بن عبداللـه احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جوهرة اجلزيرة الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٢١٢٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٢م ،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 رقم٩٥٧٢٠٥٥٠ :
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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قي�س بن �سامل بن نا�صر احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة قي�س بن �سامل بن نا�صر احلو�سني للتجارة و�شركاه  -ت�ضامنية
يعلن قي�س بن �سامل بن نا�صر احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قي�س بن �سامل بن
نا�صر احلو�سني للتجارة و�شركاه  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٢٣٢٩٨٨وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٩٧٣٠٠٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 حامد بن �سهيل املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن قطميم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حامد بن �سهيل املرهون أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بن قطميم للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٢٣٩٣وللم�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 كاف ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٧٤٧٧٧٥٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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حفيظ بن �سامل بن عقيل باعلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزيرة العرب للتجارة �ش.م.م
يعلن حفيظ بن �سامل بن عقيل باعلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جزيرة العرب للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦١٥٤٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٢٦٣٣٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 غامن بن حممد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهر اجلاري املميز للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن غامن بن حممد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النهر اجلاري املميز
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٥٥٣٨وللم�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  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٧٣٤٨٨٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراية الوطنية التجارية العقارية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الراية الوطنية
التجارية العقارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٤٤١٤٣وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٣م ،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:
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٨ :ر.ب١١٨:
هاتف رقم  ٢٤١١٦٩٣٦ :فاك�س رقم٢٤١١٧١٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز م�سندم للتخطيط البياين �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز م�سندم
للتخطيط البياين �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٠٣١٦٧وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٩م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـري ,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 مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣١١٢٠٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
-139-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440

حميد بن �سامل بن حميد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي العوينات التجارية  -تو�صية
يعلن حميد بن �سامل بن حميد ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابي العوينات التجارية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٩١٣٣٨وللم�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 رقم٩٤٤٣٤٥٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
عي�سى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأح�سن اجلديدة للتجارة  -تو�صية
يعلن عي�سى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأح�سن اجلديدة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٦٨٥٥وللم�صفي
وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩١٤٤٤٧٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا 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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�صالح بن حميد بن �سعيد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع الراقي للبالط والطابوق  -تو�صية
يعلن �صالح بن حميد بن �سعيد احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�صنع الراقي للبالط
والطابوق  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٨٣٧٢وللم�صفي
وحـده حـق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٥٦٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
�سعيد بن �سامل بن علي املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بندر احلكمان للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن علي املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بندر احلكمان للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٩١٨٠وللم�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  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب٦٩٢٦٩ :ر.ب١٣٢ :
هاتف رقم٩٦٢٧٨٣٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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عبدالعزيز بن حممد بن �سيف العموري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الكهرمان للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن عبدالعزيز بن حممد بن �سيف العموري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض الكهرمان
للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٣٧٠٤٩
وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك 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  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٩٦٢٢٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
حبيب بن حممود بن يو�سف الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جانز خلدمات حقول النفط والتجارة �ش.م.م
يعلن حبيب بن حمم ــود بن يو�س ــف الزدجايل �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جانـ ــز خلدمات
حقول النفط والتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٤١٥٠٨
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٤م ،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 الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣١٢٦١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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عبداجلليل خادم فتح بو�شحام
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دروب ال�شروق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداجلليل خادم فتح بو�شحام أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دروب ال�شروق للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٧٨٣٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـ 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 -حمافظة ظفار
�ص.ب ٢٥٢ :ر.ب٢١١ :
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
غالب بن خليفة بن نا�صر البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الفيقني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن غالب بن خليفة بن نا�صر البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�ساتني الفيقني
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٥١٢٠٧٥٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/4/6م ،وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركة 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 نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب١١ :ر.ب619 :
هاتف رقم٩٩٤١٤٣٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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حممد بن عبداللـه بن �سيف املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد و�سامل الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سيف املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد و�سامل الوطنية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠١٦٧٥وللم�صفي وحـده
حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٤٣٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 با�شق �صحار الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سيف املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة با�شق �صحار الوطنية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٢٦٦٧وللم�صفي وحـده
حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٤٣٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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حمود بن �سيف بن حمدان الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدف م�صرية �ش.م.م
يعلن حمود بن �سيف بن حمدان الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صدف م�صرية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٤٣٥٤٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١٢/٢٨م ،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:
هاتف رقم٩٩٣٥٢٨٧٧ :
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
حممد بن عثمان بن قا�سم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقاليد اخلالدة �ش.م.م
يعلن حممد بن عثمان بن قا�سم البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التقاليد اخلالدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٩١٩وللم�صفي وحـده حق متثيـل
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:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٩٢٢ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٢٧٧١١٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح احلارثي للمقاوالت واخلدمات الفنية �ش.م.م
يعلــن مكتــب الكــون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صالح احلارثي
للمقاوالت واخلدمات الفنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٤٦٠٣٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢١م ،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 الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  ١١٢٤ :ر.ب ١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
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
حممد بن عبداللـه بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما املازم الوطنية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن علي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما املازم الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٠٩٦٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م ،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 عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٨٠٤٦٠٠ :
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
-146-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1440

ل�ؤي عوين حممد بطا�ش
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتجر االفرتا�ضي �ش�.ش.و
يعلن ل�ؤي عوين حممد بطا�ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املتجر االفرتا�ضي �ش�.ش.و,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٥٠٢٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٣/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٣٣١ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٣٢٢٠٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 حممد بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطائر امليمون للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن حممد بن را�شد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطائر امليمون للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٤٣٠٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٣م ،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 الآتـي:
والية قريات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٣ :ر.ب١٢٠ :
هاتف رقم٩٨٩٩٩٥١٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة مرياج �ش.م.م
يعلــن مكتــب امللك ــي لتدقي ــق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإداري ــة أ�نـه يقــوم بت�صفـي ـ ــة
�شركة جمموعة مرياج �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠١٨٣١٨
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:
�ص.ب ١٠٩٨ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٢٣٢٨٢٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
غازي بن طاهر بن حممد مقيبل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة
غازي بن طاهر بن حممد مقيبل و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن غازي بن طاهر بن حممد مقيبل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة غازي بن طاهر بن
حممد مقيبل و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٤٢٩٦وللم�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 �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٠٩٤٠٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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حممد بن م�سعود بن �أحمد امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريزان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن م�سعود بن �أحمد امل�شيخ ــي �أن ـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ري ــزان للتجـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٧١٠٨٢وللم�صفي
وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٣٩٩٩٧٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
�سامل بن علي بن �سليمان ال�شق�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الكرم املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن �سليمان ال�شق�صي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت الكرم املتكاملة
للتجارة واملقــاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة لـدى �أمان ــة ال�سجل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٣١٠٥٨٧
وللم�صفي وحده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢١٢ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٢١٥١٥١١ :
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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نورة بنت علي بن �سامل الكلبانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سفاة العاملية �ش.م.م
تعلن نورة بنت علي بن �سامل الكلبانية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سفاة العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٤٧٣٩وللم�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�صفية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٧٥٢٨٣٨ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفية 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�صفية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
ب�شرى بنت يو�سف بن �سليمان البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج الل�ؤل�ؤة للتجارة �ش.م.م
تعلن ب�شرى بنت يو�سف بن �سليمان البلو�شية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة برج الل�ؤل�ؤة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٥٦٦٧٢وللم�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�صفية ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٥٠١ :ر.ب٣٢٠ :
هاتف رقم٩٦٠٠٦٠١٠ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفية 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�صفية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�سليمة بنت عيد بن �سويدان املالكية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرجاء م�سقط املتميزة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
تعلن �سليمة بنت عيد بن �سويدان املالكية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرجاء م�سقط املتميزة
للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٤١٦٠٤٦
وللم�صفية وحـدها حق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٤٢٠ :ر.ب٤٢١ :
هاتف رقم٩٤١٣٢٢٦٨ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفية 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�صفية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
مرمي بنت �صالح بن حممد البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مندو�س العرو�س للتجارة  -تو�صية
تعلن مرمي بنت �صالح بن حممد البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة مندو�س العرو�س
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٨٨٧٧وللم�صفية
وحـدها حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفية
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٣٥٩٥٩٣٤ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفية 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�صفية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�سيف بن عبدالـله بن خلفان البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون للطاقة الكهربائية �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبدالـله بن خلفان البو�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مزون للطاقة
الكهربائية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٨٨٤٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٠م ،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�صفي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٥٤٤٤٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفي 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�صفي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفي
عو�ض بن عامر بن �سامل املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جزر الوفاء  -ت�ضامنية
يعلن عو�ض بن عامر بن �سامل املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع جزر الوفاء -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٠٥٨٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٤١٨ :ر.ب٥١٥ :
هاتف رقم٩٥٦٦٧٧٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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مروان بن خليفة بن �سعيد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي امل�ستقبل للتجارة �ش�.ش.و
يعلن مــروان بن خليفـة بن �سع ــيد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة روا�سـ ــي امل�ستقب ــل
للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٦٩٣٨وللم�صفي
وحـده حـق 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:
هاتف رقم٩٢٥٥٠٠٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
ح�سني بن عبدالر�ضا بن حم�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليمان للأعمال التجارية �ش.م.م
يعلن ح�سني بن عبدالر�ضا بن حم�سن اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اليمان للأعمال
التجارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٠٨٣٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٩٢٣٣٩٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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حارث بن حممد بن را�شد احلكماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع املنومة �ش.م.م
يعلن حارث بن حممد بن را�شد احلكماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع املنومة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٣٧٧٣وللم�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:
�ص.ب ١٦٣ :ر.ب١٢٢ :
هاتف رقم٩٢٥٥٦٦٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
را�شد بن خمي�س بن حمد ال�ساعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد التطوير للم�شاريع  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن خمي�س بن حمد ال�ساعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رواد التطوير للم�شاريع -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٨٤٥٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١م ،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 �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٣٦٤٧٠٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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هالل بن عبداللـه بن �صالح الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمري البحر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن عبداللـه بن �صالح الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أمري البحر للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سجل الـت ــجاري بالرقـ ــم  ،١٥٧٠٦٤١وللم�صفـ ــي وحـ ــده
حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـري ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٨٨٧٧٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 علي بن �سعيد العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النور للطاقة ال�شم�سية واملتجددة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن علي بن �سعيد العمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النور للطاقة ال�شم�سية
واملتجددة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٢٧٨٣وللم�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 عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٨٨:ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٨٥١٤٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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هيثم بن غا�سي النوبي اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح النرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هيثم بن غا�ســي النوب ــي اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيح الني ــرة للتجـ ــارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، ١٢٧٣٢٩٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٥/٢٦م  ،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 ا آلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١١ :ر.ب٦١٩ :
هاتف رقم٩٩٤٩١٤٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 بريق اجلازر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن هيثم بن غا�ســي النوب ــي اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بريق اجلازر للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، ٥١١٥٣٧٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٥/٢٦م  ،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 ا آلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١١ :ر.ب٦١٩ :
هاتف رقم٩٩٤٩١٤٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفطيم لوج�ستك�س (�شركة منطقةحرة) �ش.م.م
يعلــن مكتــب الكــون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفطيم لوج�ستك�س
(�شركة منطقةحرة) �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٥٢٠٥٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  ١١٢٤ :ر.ب ١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا 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 احللول العبقرية �ش.م.م
يعلــن مكتــب الكــون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة احللــول العبقريــة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٠١٨٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  ١١٢٤ :ر.ب ١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا 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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�صاحب ال�سمو حممد بن غالب بن خالد �آل �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال اخلليج �ش.م.م
يعلن �صاحب ال�سمو حممد بن غالب ب ــن خال ــد �آل �سعيد أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركـ ــة رمــال
اخلليج �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ،١١٤٣٥٢٣وف ـ ــقا التفـ ــاق
ال�شركـ ــاء املـ ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٢٥:ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٢٨٨٠٠٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 تالل اخلليج املتحدة �ش.م.م
يعلن �صاحب ال�سمو حممد بن غالب بن خالد �آل �سعيد أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة تالل اخلليج
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ،١٠٧٢٩٧٥وللم�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:
املوالح ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 728:ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٢٨٨٠٠٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 الثقة لت�أجري ال�سيارات �ش.م.م
يعلن �صاحب ال�سمو حممد بن غالب بن خالد �آل �سعيد أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة الثقة
لت�أجري ال�سيارات �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ،١٢٤١١٤٠وف ـ ــقا
التفـ ــاق ال�شركـ ــاء املـ ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م ،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 الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املوالح ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧١٦:ر.ب١١٥ :
هاتف رقم٩٢٨٨٠٠٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
�أبوبكر بن علي بن �سعيد بيت دروي�ش
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درع اخلري ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �أبوبكر بن علي بن �سعيد بيت دروي�ش أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درع اخلري ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٤٤٢٢وللم�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 رقم٩٩٠٩٠٤٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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�سعيد بن حمد بن عيد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سدرة الكامل �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حمد بن عيد الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سدرة الكامل �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٤٧٧٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/١٤م ،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
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٧٨١١٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 �سيداف الكامل �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حمد بن عيد الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيداف الكامل �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٥١٦٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/١٤م ،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
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٧٨١١٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 البحار ال�سبعة العاملية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حمد بن عيد الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البحار ال�سبعة العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٥٧٠٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٧٨١١٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 �إن�شاء الكامل �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حمد بن عيد الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إن�شاء الكامل �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٥٦٢٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٧٨١١٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 ن�سمة الكامل احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حمد بن عيد الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سمة الكامل احلديثة
للتجــارة واملقــاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١٢٦٦٩٣
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٤م ،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 الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٧٨١١٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 هالل الكامل املتميزة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن حمد بن عيد الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هالل الكامل املتميزة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٧٩١٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٤م ،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 الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٧٨١١٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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مبارك بن �سامل بن مبارك دعفني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التعاون للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مبارك بن �سامل بن مبارك دعفني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التعاون للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٠٣١٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٥م ،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 رقم٩٦٤٤٩٩٤٢ :
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 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
طالب بن �سامل بن �سليمان اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال حف�ص املتميزة �ش.م.م
يعلن طالب بن �سامل بن �سليمان اليحيائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجيال حف�ص املتميزة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤١٣٨٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٥م  ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٣٦٦٨٠٩ :
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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املعت�صم بن عبدالعزيز بن �سامل �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثنى للتعمري �ش.م.م
يعلن املعت�ص ــم بن عبدالعزيز بن �سال ــم �آل عبدال�سالم أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة املثنــى
للتعمري �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٦٦٠٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٦م  ،وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٥٤ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٢٩٩٥٥٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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
�سعيد بن حم�سن جداد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطفل احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن حم�سن جداد الكثريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطفل احلديثة للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١١٧٢٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٧٢٥٨٧٤٧٣ :
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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مكتوم بن عبداللـه بن علي ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب اخلابورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتوم بن عبداللـه بن علي ال�سناين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ه�ضاب اخلابورة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦١٠٦٩وللم�صفي
وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٨٨ :ر.ب٣٢٦ :
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
�سليمان بن علي بن عبا�س العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجر لتجارة املوا�شي �ش.م.م
يعلن �سليمان بن علي بن عبا�س العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفجر لتجارة املوا�شي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٩٢٥٩٨وللم�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:
�ص.ب ٢٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٩٣١٠٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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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فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء الربميي �ش.م.م
تعلن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضياء الربميي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٠٦٥٦وللم�صفية وحـدها حق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفية ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب  ١٩٠ :ر.ب ٣٢٢ :
هاتف رقم٩٣٢٤٦٤٩٠ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفية 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�صفية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
علي بن حيدر بن �إبراهيم اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دير لال�ست�شارات املالية وتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلن علي بن حيدر بن �إبراهيم اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دير لال�ست�شارات
املالية وتقنية املعلومات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٠٤١١١
وفقا 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 الآتـي:
�ص.ب ٦٨٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٤٥٢٢٢٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن 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 حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمانية الربازيلية ملنتجات احلديد �ش.م.م
يعلـن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
العمانية الربازيلية ملنتجات احلديد �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1325573ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالعب الن�صر للريا�ضة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة مالعب الن�صر للريا�ضة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٦٣٥٩٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أ�شرف الدين بن ثاين بن جمعان العبيداين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الر�ضاء للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أ�شرف الدين بن ثاين بن جمعان العبيداين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة دار الر�ضاء للتجارة
 تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٦٦١٩ع ــن انتهاء �أعــمالالت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حممد بن �سامل الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن حممد الكلباين و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن حممد بن �سامل الكلباين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة علي بن حممد الكلباين
و�شركاه للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٨٠٥١٥٨٥
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عزان بن عبداللـه بن مبارك �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغوا�ش املتميز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عزان بن عبداللـه بن مبارك �آل عبدال�سالم ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الغوا�ش املتميز
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣٤٩٦٦ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خلفان بن �سيف ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلوير للفنادق �ش.م.م
يعلـن خلفان بن �سيف ال�صاحلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة اخلوير للفنادق �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٤٧١٤٣٠عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عائ�شة بنت �سامل بن غامن ال�صبحية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شذى العبري للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن عائ�شة بنت �سامل بن غامن ال�صبحية ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شركـ ــة �شذى العبري للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٤٠٠٧٢عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
حمد بن �سامل بن دروي�ش ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سا�سات الأربعة للتجارة  -تو�صية
يعلـن حمد بن �سامل بن دروي�ش ال�شكيلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الأ�سا�سات الأربعة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠١٥٨٠٠عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد ال�سهي املتحدة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �سعيد ال�سهي املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،٣٢٠٥٤٤٤عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن م�سلم العو�ضي غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أروك املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سامل بن م�سلم العو�ضي غوا�ص ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أروك املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،٢٢٣٢٧٤٠عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن را�شد الزعابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الأثر املميز للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن را�شد الزعابي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة نور الأثر املميز
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٩٨١٠٠عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فواز بن خمي�س بن عايل احلمادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب البحار للأعمال واخلدمات �ش.م.م
يعلـن فواز بن خمي�س بن عايل احلمادي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة عرب البحار للأعمال
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٣٢٥٢٤٣عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمانة ملقاوالت خطوط الأنابيب �ش.م.م
يعلـن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أمانة ملقاوالت
خطوط الأنابيب �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٥٠٨٧ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراء للدواجن �ش.م.م
يعلـن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إبراء للدواجن
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرق ــم  ،٦٠٦٩٥٥٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إبراهيم وحمد بن حممد الرا�شدي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة �إبراهيم وحمد بن حممد الرا�شدي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة
ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٦٠١٨٣٦٠ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي
لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الرقابة العاملية احلديثة للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بغداد املثالية �ش.م.م
يعلـن مكتب الرقابة العاملية احلديثة للتدقيق واملراجعة ب�صفته امل�صف ــي ل�شركـ ــة بغداد
املثالية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٥٠٨٨٤عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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هيثم بن حممد بن نا�صر املع�شري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البئر العميق �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممد بن نا�صر املع�شري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة البئر العميق �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٢٣٦٨٧عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سرار العامل �ش.م.م
يعلـن �سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أ�سرار العامل �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٧١٦٢٩٨عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للتنمية امل�ستدامة واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن �صالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة املتحدة للتنمية
امل�ستدامة واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ،١٣٤٢٨٨٠
عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
توما�س مارتن �أندير�سون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفوق امل�شارك �ش.م.م
يعلـن توما�س مارتن �أندير�سون ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة التفوق امل�شارك �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٣٧٧٢٢عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن ح�سن بن �شخبوط البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الدريز الهند�سية �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن ح�سن بن �شخبوط البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أ�ضواء الدريز
الهند�سية�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٠٤٨٧٧عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن حممد بن نا�صر النعماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستثمار املوحد �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن حممد بن نا�صر النعماين ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة اال�ستثمار املوحد
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٣٦٧٠٢٤عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء احلاجر الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�ضواء احلاجر الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٥٨٢٥ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن خلفان العي�سري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن خلفان العي�سري وولده للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن خلفان العي�سري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة عبداللـه بن خلفان العي�سري
وولده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1310804عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن �سامل بن �سليمان و�أوالده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أحمد بن �سامل بن
�سليمان و�أوالده للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣٠٩٣٣٧٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب جمن الل تهاكر و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الطوب الأ�صفر �ش.م.م
يعلـن مكتب جمن الل تهاكر و�شركاه ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�شاريع الطوب الأ�صفر
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٨١٠٤٥عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن مرزوق بن اجلهام ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عبداملجيد ال�سليمي للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن مــرزوق بن اجلهام ال�سليمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أبـ ــو عبداملجي ــد
ال�سليمي للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ،١٤٢٤٤٣٢
عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
في�صل بن �سامل بن حمود الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جلفار للتجارة �ش.م.م
يعلـن في�صل بن �سامل بن حمود الهنائي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�شاريع جلفار للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٧٤٩٣٧عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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را�شد بن حممد بن �سامل امل�شرفـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الياقوت للتجارة �ش�.ش.و
يعلـن را�شد بن حممد بن �سامل امل�شرفـي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الياقوت للتجارة �ش�.ش.و،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٧٨٠٠٤عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�سلم بن حممد بن �سهيل م�سن الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العز ل�سما�سرة الت�أمني �ش.م.م
يعلـن م�سلم بن حممد بن �سهيل م�سن الكثريي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة العز ل�سما�سرة
الت�أمني �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٨١٦٨٣عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمان لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلـن م�سلم بن حممد بن �سهيل م�سن الكثريي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أمان لل�سفر
وال�سياحة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٦٠٨٧٢عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن هالل بن يحيى احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الغاز �ش.م.م
يعلـن حممد بن هالل بن يحيى احلجري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة خط الغاز �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٨٢٩٦٥عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عابدة بنت عي�سى بن حممد الزدجالية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤية امل�ستقبل الف�ضية �ش.م.م
تعلـن عابدة بنت عي�سى بن حممد الزدجالية ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شركـ ــة ر�ؤية امل�ستقبل
الف�ضية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٩٠٥٣١عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
حمزة بن �سليمان بن داود الك�شري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينبوع �صحار للمقاوالت  -تو�صية
يعلـن حمزة بن �سليمان بن داود الك�شري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ينبوع �صحار للمقاوالت -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،٣٠١٧٢٦٥عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن مطر بن حممد البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد و�سعيد �أبناء مطر بن حممد البطا�شي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن مطر بن حممد البطا�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حممد و�سعيد �أبناء
مطر بن حممد البطا�شي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،٥٠٥٦٤٨٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن زاهر العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن علي بن زاهر العربي للتجارة �ش�.ش.و
يعلـن �أحمد بن علي بن زاهر العربي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أحمد بن علي بن زاهر
العربي للتجارة �ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٣٢٢٢٤٣عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن علي الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم منار للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سامل بن علي الرواحي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أم منار للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٤١٩٤١عن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
طارق بن �سامل بن خلفان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مباهج النه�ضة املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن طارق بن �سامل بن خلفان الأن�صاري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مباهج النه�ضة املميزة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٤١١٠١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمود بن را�شد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرحبة الإمنائية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمود بن را�شد بن �سعيد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع الرحبة الإمنائية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٢٩٧٢ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن علي بن �سامل اجله�ضمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الأجماد للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن علي بن �سامل اجله�ضمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركة بوابة الأجماد للتجارة -
تو�صيــة ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرقـ ـ ــم  ،١٠١٣٠٠٧ع ــن انتهـ ــاء أ�ع ـمـ ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
في�صل بن عبداللـه بن حمدان اخلابوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو فلك للتجارة  -تو�صية
يعلـن في�صل بن عبداللـه بن حمدان اخلابوري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أبو فلك للتجارة -
تو�صيــة ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٠١٤٠٨عـ ــن انته ـ ــاء أ�ع ـمــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حميد بن نا�صر الق�صابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة اخلليج الدولية �ش.م.م
يعلـن علي بن حميد بن نا�صر الق�صابي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة واحة اخلليج الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،٣٢٥٢٥٣١عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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