
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1137(                                                                        ال�سنـــة اخلام�ســة والأربعــون 

         

املحتـــــــــويــات

اأوامــر �ســاميـــة مبنــح اأو�سمــة

                           ديوان البالط ال�سلطاين

                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

�أمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                ديــوان البــالط ال�سلطانــي

�سـادر فــي 2016/2/28 بتجديـد ع�سوية اأع�ســـاء  قــــــــــــــــــــــــــــــــر�ر رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2016/10 

جملــ�س �لتعليم .

                                                           وزارة التنميــة االجتماعيــة

�أحكـــام  بع�س  بتعديل   2016/1/25 فـــي  �سادر  قــــــــــــــــر�ر وز�ري رقـــــــــــــــــــــم 2016/19 

�لالئحة �لتنظيميـة ل�سرف �لأجهزة �لتعوي�سية 

و�لو�سائــل �مل�ساعــدة .

                       الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

�سادر فـي 2016/2/25 بتعديـل �لالئحة �لتنفيذية                                                            قــــــــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــم خ/2016/2 

لقانــون �ســـوق ر�أ�س �ملـــال .                           

رقم 

ال�سفحة

 �لأحــد 26 جمــادى �لأولـى 1437هـ                                          �ملـو�فـــــق 6 مــــــــــــــــار�س 2016م   

7

11

12

13



رقم 

ال�سفحة

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                وزارة القــــوى العاملـــــة

�إعــالن ب�ســـاأن طلـــب ت�سجيـــل نقابة عمــاليــة .

                         وزارة التجــــارة وال�سناعـــــة

�إعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

�إعالن ب�ساأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�سري فـي �ل�سجالت بالرتخي�س بالنتفاع . 

           جملـــ�س املناق�ســـــات

�إعالن عن طرح �ملناق�سة رقم 2016/1 .

               البنـك املركـزي العمانـي

�إعالن ب�ساأن �لقيمة �لإجمالية للنقد �ملتد�ول فـي �ل�سلطنة �إىل نهاية �سهر يناير 2016م .

اإعـــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــــة

مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون 

�إعالن عـن بدء �أعمـال �لت�سفيـة ل�سركة �لوطنيــة لل�سناعــات �لهند�سيــة �س.م.م .

مكتب �سعيد ال�سحري و�سركاه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

�إعالن عـن بدء �أعمـال �لت�سفيـة ل�سركة �أكــر ول �سريفــز �س.م.م .

مكتب و�سيلة الرحبية للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

�إعالن عـن بــدء �أعمـال �لت�سفيـة ل�سركـة �ل�سليمي لالأعمال �لهند�سية �س.م.م .

�إعالن عـن بــدء �أعمـال �لت�سفيـة ل�سركة �ملطابخ �ملتطورة �س.م.م .

مكتب كرت�س مايل بريفو�ست كولت ومو�سلي ال ال بي 

�إعالن عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة دي ��س �م عمــان �س.م.م .

عمـر بن �سالـم بـن خ�سيــف ال�سام�ســي

�إعـالن عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة �ل�سبينا �لتجارية �س.م.م .

هـالل بن نا�سـر بـن عبداللـه العامـري 

�إعالن عـن بدء �أعمـال �لت�سفيـة ل�سركة �لأنهار �لبي�ساء للتجارة و�ملقاولت - تو�سية .
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علـي بـن حممـد بـن �سالـم احلو�سنـي

�إعالن عـن بدء �أعمـال �لت�سفيـة ل�سركة جبال �خلري�س للتجارة و�ملقـاولت - تو�سيـة .

�سركة حم�سن احلداد وعامر الكيومي و�سركاوؤهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة فجـــر �مل�ســـارق �س.م.م .

املكتــب االأهلــي لتدقيــق احل�سابــات 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة يونايتد �سيفتي م�سقط �س.م.م .

مكتــب اتــ�س.�ســي �ســاه و�سركــاه

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة تقنية �لطاقة �لقاب�سة �س.م.م .

مكتـب بيكـر تلـي اأم كـي اأم )عمـان( 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لنقطة �لو�سطى �س.م.م .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لعيادة �لوطنية لطب �لأع�ساب �س.م.م .

مكتـب امل�ست�سـار للتدقيـق واال�ست�سـارات املحا�سبيـة

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركــــــة �أ�سيـل �لظاهــــــــرة �س.م.م .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �أوتـاد �لدوليـة �حلديثـة �س.م.م .

�سالـح بـن ذيـاب بـن �سلطـان الربطمانـي

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة و�حة �لباديـة للم�ساريع �ل�ساملة - ت�سامنية .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة ربوع �لباديــة للم�ساريع �ل�ساملة - ت�سامنية .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سحـــاري �لوثبة للتجــارة - ت�سامنيــة .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة و�حة �خلليج �لعربــي للتجــارة - ت�سامنيــة .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة بو�بـة �ملحيول للتجارة و�ملقاولت - ت�سامنية .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة م�ساريـع لوؤلوؤة �ملحيـول للتجــارة - ت�سامنيــة .

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة مناظـــــر �ل�سرق �لوطنيــة للتجــارة - ت�سامنيــة .

مو�سـى بـن �سالـم بـن حممـد اجلنيبـي

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة وديــــان �أبهـــا للتجــــــارة - ت�سامنيــــة .
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1137(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنـــح و�ســــام �لنعمان مــــن �لدرجــة �الأوىل ل�سعادة / باوال �آمادي �سفرية جمهورية �إيطاليا 

�ملعتمــدة لــدى �ل�سلطنــة وذلــك مبنا�سبـــة �نتهـــاء مهـــام عملهـــا ،  وتقديــر� جلهودها �لطيبة 

فـي خدمــة �لعالقــات �الأخويــة �لتي تربــط �لبلديــن �ل�سديقيــن . وقــد �ســدر �أمـــر �ملنـــح 

بتاريــخ 8 مــــن جمادى �الأوىل 1437هـ �ملو�فـــــق 17 مـن فرب�ير 2016م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1137(

ديــوان البــالط ال�سلطانــي

قـــرار

 رقـــم 2016/10

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2012/48 باإن�صاء جمل�س التعليم واإ�صدار نظامه ،

واإلــى القرار رقم 2012/76 بتعيني اأع�صاء مبجل�س التعليم ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر الآتــي : 

املــادة الأولــى

جتدد مدة ع�صوية كل من الآتية اأ�صماوؤهم مبجل�س التعليم ، ملدة )4( اأربع �صنوات :

1 - �صعادة الدكتور علي بن �صعود بن علي البيماين - رئي�س جامعة ال�صلطان قابو�س . 

2 - الأ�صتاذ الدكتور اأحمد بن خلفان بن حممد الرواحي - رئي�س جامعة نزوى .

- ثالثة اأع�صاء من بني ذوي الفكر واملكانة العلمية ، وهم : 

1 - الدكتور اأحمد بن حممد بن عبدان الهنائي .

2 - الدكتور حمد بن هالل بن حمود اليحمدي . 

3 - �صريفة بنت م�صلم بن بخيت الربعمية .

- ع�صوان ميثالن القطاع اخلا�س ، وهما :

1 - الدكتور عامر بن عو�س بن �صامل الروا�س .

2 - خالد بن حممد بن الزبري .

املــادة الثانيــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من تاريخ انتهاء ع�صويتهم .

�سدر فـي : 19 من جمـادى الأولـى 1437هـ

املوافــــق : 28 من فربايـــــــــــــــــــر 2016م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيــــــــــــر ديـــــــــــوان البـــــــــــالط ال�صلطانـــــــي

رئيــــــــــــــــــــــ�س جملــــــــــــــــــــــــــــ�س التعليــــــــــــــــــــــــم
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اجلريدة الر�سمية العدد )1137(

وزارة التنميـــة االجتماعيــة

قــرار وزاري 

رقم 2016/19

بتعديــل بعــ�ض اأحكـام الالئحــة التنظيميـة

 ل�ســرف الأجهــزة التعوي�سيــة والو�سائــل امل�ساعــدة

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سمان االجتماعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/87 ،

واإىل قانون رعاية وتاأهيل املعاقني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/63 ،

واإىل الالئحة التنظيمية ل�سرف االأجهزة التعوي�سية والو�سائل امل�ساعدة ال�سادرة بالقرار 

الوزاري رقم 2014/235 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص البند )ب( من املــادة )6( من الالئحة التنظيمية ل�سرف االأجهزة التعوي�سية 

والو�سائل امل�ساعدة امل�سار اإليها ، الن�ص االآتي :

ب - اأن يثبــت التقييـــم الفنـي الـــذي يعـــده اأخ�سائـــي تاأهيـــل اأو اأخ�سائــي تربيــة خا�ســة - 

كل فـي جمــال اخت�سا�ســه - حاجـــة امل�ستفيــد اإىل االأجهــزة ، اأو اأن  يكـــون بتقريــر 

طبي معتمد من طبيب متخ�س�ص ، اإذا كان الطلب يتعلق ب�سرف جهاز ذي طابع 

طبي .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي : 15 من ربيـــع الثانـــي 1437هـ

املوافــــق : 25 من ينـايـــــــــــــــــــر 2016م

حممد بن �سعّيد بن �سيف الكلباين 

                                                                                   وزيـــــــــــــــر التنميــــــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1137(

الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

قــــرار

 رقـــم خ/2016/2 

بتعديـل الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون �سـوق راأ�س املـال 

ا�ستنادا اإىل قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 ، 

واإىل قرار جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ 15 ابريل 2015م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

 تقــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستبـــدل بن�ســـي املادتــــني )280 ، 284( من الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون �ســوق راأ�س املـــال 

امل�سار اإليها ، الن�سان الآتيان :

 املــادة ) 280 (

علــى اجلهـــة امل�سدرة الإف�ساح عن نتائج اأعمالها الأولية الربعيــة وال�سنوية غيــر املدققــة 

فــــور النتهــــاء منهــــا ، وفـي جميـــع الأحـــــــوال ، يجـــب اأن يتـــــم الإف�ســـاح فـــي فتـــــــرة زمنيــــة 

ل تتجــاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من نهاية الربع ، اأو ال�سنة املالية بح�سب الأحوال .

ويجب اأن تت�سمن النتائج الأولية الواجب الإف�ساح عنها البنود الآتية : 

- اإجمايل املبيعات اأو الإيرادات . 

- تكلفة املبيعات اأو جمموع امل�سروفات .

- �سافـي الربح املتوقع بعد اقتطاع خم�س�س ال�سريبة . 

- اأرقام مقارنة للبنود امل�سار اإليها مع الفرتة نف�سها من العام ال�سابق . 

- اأي بنود اأخرى تطلبها الهيئة ، اأو ترى اجلهة امل�سدرة الإف�ساح عنها .

ويجب اأن ي�سار فـي بيان الإف�ساح ب�سكل وا�سح اإىل اأن هذه النتائج اأولية ، وغري مدققة .
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املــادة ) 284 (

على اجلهـة امل�سـدرة الإفـ�ساح عن البيانات املالية املدققة ، وغري املدققة ، ونتائــج الأعمــال 

الأوليــــة الربعية وال�سنويــة ، من خـــالل اإر�سالهــــا عرب نظـــام الإر�ســـال الإلكتــروين باللغتــني 

العربية والإجنليزية ، خالل الفرتات القانونية امل�سار اإليها .

ويق�سد بنظام الإر�سال الإلكرتوين ، النظام املخ�س�س لإر�سال املعلومات من اجلهة امل�سدرة 

اإىل مركز املعلومات ب�سوق م�سقط لالأوراق املالية على موقعه الإلكرتوين .

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�سدر فـي : 16 من جمـادى الأولـى 1437هـ

املوافــــق : 25 من فربايـــــــــــــــــــر 2016م

 يحيــى بن �سعيـد بن عبــداللـه اجلابـري

 رئيـ�س جمـل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان 

اأن مركز عمان واالإمارات العربية املتحدة لل�شرافة و�شركاوؤهم ، تقدمـــوا اإىل املديرية العامة 

للرعايــة العمالية بالوزارة بطلب ت�شجيل نقابة عمالية ، ولكل مت�شرر احلق فــي االعرتا�ض 

على هـذا الطلب ، على اأن يكون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات 

امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجــارة وال�صناعــة

اإعـــــــــالن

 تعلــن دائـرة امللكيــة الفكريــة وفقــا لأحكــام املــادة )41( مـن قانـون حقـوق امللكيـة ال�صناعيـة

 ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة

الآتيـــة :

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

112976
بريفيوم جي�ص�س ديل بوزو 

ا�س . ايه
1996/11/2التجارة وال�صناعة

1996/2/26التجارة وال�صناعةكيا موتورز كوربوري�صن 213071

1996/2/28التجارة وال�صناعة�صكودا اوتو ايه ا�س313081

1996/2/28التجارة وال�صناعة�صكودا اوتو ايه ا�س 413083

1996/3/18التجارة وال�صناعةبويهرينجر اجنيلهم ك جي513167

1996/3/23التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي 613187

1996/3/23التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي 713188

1996/3/23التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي 813189

1996/3/23التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي 913190

1996/3/23التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي 1013191

1996/3/23التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي 1113192

1996/8/4التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1213269

1996/8/4التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1313270

1996/8/4التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1413271
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

1996/8/4التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1513272

1996/8/4التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1613273

1996/8/4التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1713274

1996/4/15التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1813320

1996/4/15التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1913321

1996/4/15التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2013322

1996/4/15التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2113323

1996/4/15التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2213324

2005/11/26التجارة وال�صناعة�صاورما اك�صربي�س2338292

2005/11/26التجارة وال�صناعة�صاورما اك�صربي�س2438293

2538915
من�صاجم - كيه ا�س زيد 

انفي�صتمينتز ا�س ايه ا�س
2006/11/2التجارة وال�صناعة

2638916
من�صاجم - كيه ا�س زيد 

انفي�صتمينتز ا�س ايه ا�س
2006/11/2التجارة وال�صناعة

2738917
من�صاجم - كيه ا�س زيد 

انفي�صتمينتز ا�س ايه ا�س
2006/11/2التجارة وال�صناعة

2838918
من�صاجم - كيه ا�س زيد 

انفي�صتمينتز ا�س ايه ا�س
2006/11/2التجارة وال�صناعة

2938919
من�صاجم - كيه ا�س زيد 

انفي�صتمينتز ا�س ايه ا�س
2006/11/2التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

3039065

بوهرينجر اجنلهامي فارما جي 

اأم بي ات�س اند كو كيه جي

2006/2/25التجارة وال�صناعة

2006/2/26التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال.ال.�صي 3139075

2006/2/26التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال.ال.�صي 3239076

2006/2/26التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال.ال.�صي 3339077

2006/2/26التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي3439112

2006/2/26التجارة وال�صناعةجينريال موتورز ال ال �صي3539113

3639152

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

3739153

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

3839154

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

3939155

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

4039156

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

4139157

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

4239158

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

4339159

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

4439160

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

4539161

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

4639162

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

4739163

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

4839164

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/2/27التجارة وال�صناعة

2006/11/3التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال.ال.�صي 4939314

2006/11/3التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال.ال.�صي 5039315

2006/11/3التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال.ال.�صي 5139316

5240170

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/5/21التجارة وال�صناعة

5340171

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/5/21التجارة وال�صناعة

5441394

اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(

2006/6/9التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

5541395
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(
2006/6/9التجارة وال�صناعة

5641396
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(
2006/6/9التجارة وال�صناعة

5741397
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(
2006/6/9التجارة وال�صناعة

5841398
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(
2006/6/9التجارة وال�صناعة

5941399
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(
2006/6/9التجارة وال�صناعة

6041400
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(
2006/6/9التجارة وال�صناعة

6141401
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(
2006/6/9التجارة وال�صناعة

6241402
اند�صرتيا دو ديزينو تيك�صتايل 

ا�س . اأ) انديتيك�س ا�س . اأ(
2006/6/9التجارة وال�صناعة

2006/5/11التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا 6342187

2006/5/11التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا 6442188

2006/5/11التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا 6542189

2006/5/11التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا 6642190

2006/5/11التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا 6742191
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

2006/5/11التجارة وال�صناعة�صرتاديفاري�س اي�صبانا6842192

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي6942686

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7042687

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7142688

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7242689

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7342690

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7442691

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7542692

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7642693

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7742694

2006/6/12التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7842695

2006/12/24التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي7942932

2006/12/24التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي8042933

2006/12/24التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي8142934

2006/12/24التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي8242935

2006/12/24التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي8342936

2006/12/24التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي8442937

2006/12/24التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي8542938

2006/12/24التجارة وال�صناعةجروبو ما�صيمو دوتي ا�س اي8642939
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

1994/5/7التجارة وال�صناعةا�صنب , انك19813

1995/5/31التجارة وال�صناعةكلوديل رو�صتاج جالك 211676

1995/11/1التجارة وال�صناعة�صنابل بيفريج كورب312477

1995/11/1التجارة وال�صناعة�صنابل بيفريج كورب412478

1995/11/8التجارة وال�صناعةموت�س األ األ بي 512506

1995/11/14التجارة وال�صناعةليجراند اليكرتيك ليمتد612570

1995/11/14التجارة وال�صناعةليجراند اليكرتيك ليمتد712571

1995/11/20التجارة وال�صناعةمازدا موتور كوربوري�صن812586

1995/5/10التجارة وال�صناعةاك�صيلرييت �س.م.ل937727

1037739
ذا يوكوهاما رابر كومباين 

ليمتد 
2005/10/8التجارة وال�صناعة

1137762

تويوتا جيدو�صا 

كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتورز كوربوري�صن( 

2005/10/8التجارة وال�صناعة

1237763

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/10/8التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

1337764

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/10/8التجارة وال�صناعة

1437765

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/10/8التجارة وال�صناعة

1537766

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/10/8التجارة وال�صناعة

1637767

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/10/8التجارة وال�صناعة

1737768

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/10/8التجارة وال�صناعة

1837887

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/10/22التجارة وال�صناعة

1937888

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/10/22التجارة وال�صناعة

2005/10/31التجارة وال�صناعة�صركة �صودامكو هولدنغ �س م ل 2038025

2005/8/10التجارة وال�صناعة�صركة �صودامكو هولدنغ �س م ل 2138026

2238027

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/10/31التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

2338085

ني�صان جيدو�صا 

كابو�صيكى كاي�صا 

)ني�صان موتورز كو , ليمتد(

2005/11/12التجارة وال�صناعة

2005/11/12التجارة وال�صناعة�صوزوكي موتور كوربوري�صن2438090

2538099

تويوتا جيدو�صا 

كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتورز كوربوري�صن( 

2005/11/12التجارة وال�صناعة

2638111

كابو�صيكي كاي�صا 

�صوين كمبيوتر انرتتينمينت 

)�صوين كمبيوتر انرتتينمينت انك(

2005/11/12التجارة وال�صناعة

2738112

كابو�صيكي كاي�صا 

�صوين كمبيوتر انرتتينمينت 

)�صوين كمبيوتر انرتتينمينت انك(

2005/11/12التجارة وال�صناعة

2838113

كابو�صيكي كاي�صا 

�صوين كمبيوتر انرتتينمينت 

)�صوين كمبيوتر انرتتينمينت انك(

2005/11/12التجارة وال�صناعة

2938114

كابو�صيكي كاي�صا 

�صوين كمبيوتر انرتتينمينت 

)�صوين كمبيوتر انرتتينمينت انك(

2005/11/12التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

3038115

كابو�صيكي كاي�صا 

�صوين كمبيوتر انرتتينمينت 

)�صوين كمبيوتر انرتتينمينت انك(

2005/11/12التجارة وال�صناعة

3138116

كابو�صيكي كاي�صا 

�صوين كمبيوتر انرتتينمينت 

)�صوين كمبيوتر انرتتينمينت انك(

2005/11/12التجارة وال�صناعة

3238117

كابو�صيكي كاي�صا 

�صوين كمبيوتر انرتتينمينت 

)�صوين كمبيوتر انرتتينمينت انك(

2005/11/12التجارة وال�صناعة

3338118

كابو�صيكي كاي�صا 

�صوين كمبيوتر انرتتينمينت 

)�صوين كمبيوتر انرتتينمينت انك(

2005/11/12التجارة وال�صناعة

3438581

تويوتا جيدو�صا 

كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتورز كوربوري�صن( 

2005/12/24التجارة وال�صناعة

2005/12/24التجارة وال�صناعةهاواي تكنولوجيز ليمتد3538589

2005/2/15التجارة وال�صناعةكاريلون بي ال �صي3638979

2005/2/15التجارة وال�صناعةكاريلون بي ال �صي3738980
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م
رقم 
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تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

137977

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

237979

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

337981

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

437982

فرييزون تريدمارك

 �صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

537983

فرييزون تريدمارك

 �صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

637984

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

737985

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

837986

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

937987

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

1037988

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

1137990

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة
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م
رقم 
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تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

1237992

فرييزون تريدمارك

 �صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

1337993

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

1437994

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

1537995

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

1637996

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

1737997

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

1837998

فرييزون تريدمارك 

�صريفي�صيز ال ال �صي 

2005/10/29التجارة وال�صناعة

2005/10/29التجارة وال�صناعةروفكال , انك1938010

2005/10/29التجارة وال�صناعةروفكال , انك2038011

2005/10/29التجارة وال�صناعةروفكال , انك2138012

2005/12/21التجارة وال�صناعةماجيك هوم ترايدينغ �س م ل2238550

2005/12/21التجارة وال�صناعةماجيك هوم ترايدينغ �س م ل2338551

2006/2/21التجارة وال�صناعةنيك�صت ريتيل ليميتد2439021
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�إعــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـي ال�سجـــالت 

ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م املــ�دة )45( من ق�نـون حقـوق امللكيـة ال�سن�عيـة ال�سـ�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 90155

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2016/1/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1111 فـي 2015/8/23م

ا�ســـــــــــــــــم املــالـــــــــــــــــــك : �سركة الكهرب�ء الق�ب�سة

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : معهد من�ء لتنمية امله�رات �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - ال�سن�عة والتج�رة 

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 850 ر.ب : 116 �سلطنة عم�ن

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2016/2/18م

مـــــــــــــدة الـــرتخيــــــــــــ�ص : 10 �سنوات

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجـــــــل : 2016/2/24م
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جملــــ�س املناق�صــــــات

توريـد مـــواد جراحيـــة لــوزارة ال�صحـة 

يعلــن جملــ�س املناق�صــات عــن طــرح املناق�صــة الدوليــة رقــــم 2016/1 ب�ســـ�أن توريــــد مــواد 

جراحية لــوزارة ال�سحــة .

ميكـــــن لل�صيدليــــات وال�صركــــات العاملية املتخ�ص�صــــة فــي ت�صنيع وتوريد املواد اجلراحيــة  

احل�صــــــول علــــــى م�صتنــــــــدات ال�صــــــــروط واملوا�صفــــــات مــــــن مبنـــــــى املجلـــــــ�س باخلويــــــر 

اعتبـارا مـــن تاريــــخ ن�صــر هــــــذا الإعـــالن وحتى تاريــخ 2016/3/13م ، مقابـل )=/175 ر.ع( 

مائـة وخم�صــة و�صبعــني ريـال عمانـيا للن�صخة الواحدة ل ترد .

على كل �صيدلية اأو �صركة ترغب ال�صرتاك فـي هذه املناق�صة اأن ترفق مع عطائها تاأمينا 

موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك م�صدق من اأحـد البنوك العاملـة فـي ال�صلطنة 

ل يقـل عـن )1%( مـن قيمـة العطـاء معنونـا با�صـم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�صاري 

املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت 

املطلوب لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعد لذلـك وعلـى جــدول الفئــات 

املرافـــق لـــه فـي مظاريــف خمتومــة بال�صمـع الأحمــر معنونــة با�صــم معالــي رئيــ�س جملــ�س 

املناق�صــات مكتــوب عليهــا مــن اخلــارج )املناق�صــــة رقــــم 2016/1 ب�ســـ�أن توريــد مواد جراحية 

لــوزارة ال�صحــة( واأل يكتــب علــى املظـــروف ا�صــم �صاحــب العطــــاء اأو مــا ي�صيــر اإليــه .

يجــب و�صـع العطـاءات ب�صنـدوق املناق�صــات مببنــى املجلـ�س باخلويـر ابتـداء مـن ال�صاعــة 

 ، 2016/3/22م  املوافــق  الثالثاء  يـــوم  �صــباح  من  العا�صـرة  ال�صاعـة  حتى  والن�صف  ال�صابعة 

ولن يتم قبول اأي عطاء يرد اإىل املجل�س بعد املوعـد الآنف الذكـر ، كما يجب ح�صور ممثل 

لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريــف ، علمــا باأنــه �صيتــم 

بث هذه الإجـراءات مبا�صـرة علـى موقـع جملـ�س املناق�صـات فــي �صبكـة املعلومـات العامليـة 

)الإنرتنـت()http://www.tenderboard.gov.om( ابتـداء من ال�صاعــــة احلاديـــة ع�صـــرة 

�صباحا .

�صتعطــى الأف�صليــة فــــي الإ�صناد لل�صركات التي ي�صتمــل عطاوؤهـا علـى اأكبـر ن�صبـة تعميــن 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات

-31-



اجلريدة الر�سمية العدد )1137(

البنــك املركــزي العمانــي

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقـــم 2000/114 ، يعلــن البنك املركــزي العماين اأن القيمــــة الإجماليــــة للنقــــد املتـــــداول 

فـي ال�سلطنــة حتــى نهايـــة �سهــر ينايـــر 2016م قـد بلغت : 1٫748٫848٫514/765 ريال عماين

)مليــارا و�سبعمائــة وثمانيــة واأربعيــن مليونــا وثمامنائـة وثمانية واأربعني األفـا وخم�سمائـة 

واأربعة ع�سر ريال عمانيا و�سبعمائة وخم�سا و�ستني بي�سة فقط( .

البنــك املركــزي العمانــي 
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مكتـب �أبـو متـام - حما�سبـون قانونيـون 

�إعـــــــــالن

عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة �لوطنية لل�سناعات �لهند�سية �ش.م.م

يعلن مكتب اأبو متام - حما�صبون قانونيون - اأنــه يقــوم بت�صفيـــة �صركــة الوطنيــة لل�صناعــات 

الهند�صيــة �ش.م.م ، وامل�صجــــلـــة لــــدى اأمانــــــة ال�صجـــل التجــــاري بالرقــــم 1080367 ، وفقـــا 

2015/11/1م ، وللم�صفـــي  التفاق ال�صركاء علـى حــل وت�صفيــة ال�صركــة اختياريــا بتاريــخ 

مراجعــــــة  اجلميـــــع  وعلـــــى   ، الغيـــــــر  اأمـــام  الت�صفيــــــة  فـــي  ال�صركــــة  حــــق متثيـــل  وحـــده 

امل�صفـــــي فــــي كافـــــة االأمـــــور التـــــي تتعلــــــق باأعمـــــــال ال�صــركــــة علـى العنـوان التالــي :

�لوطية - بناية �لرميلة 106 - �أعلى معر�ش �سيار�ت �سريي

�لطابــق �لأول - مكتــب رقــم : 12- �ش.ب : 57 ر.ب : 118

هاتـف رقـم : 24571320 - 24571321 - فاك�ش رقم : 24571324 

كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا االإعالن دائني ال�صركة للتقدم بادعاءاتهـم �صــد ال�صركــة 

مدعمة بامل�صتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة اأن يوؤديها للم�صفـي على العنوان امل�صار اإليه .

�مل�سفــــــــــي

مكتب �سعيد �ل�سحري و�سركاه للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

�إعـــــــــالن

عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة �أكر ول �سريفز �ش.م.م

يعلـن مكتب �صعيد ال�صحري و�صركاه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية اأنــه يقــوم بت�صفيــة 

�صركـة اأكــر ول �صريفــز �ش.م.م ، وامل�صجــــلــة لــدى اأمانــــة ال�صجـــل التجــاري بالرقــم 1642871 ، 

وفقــــا التفـــاق ال�صركـــاء املــــــوؤرخ 2015/5/21م ، وللم�صفـــــي وحــــده حــــق متثيـــل ال�صركــــة 

االأمـــــور  كافـــــة  فــــي  امل�صفـــــي  مراجعــــــة  اجلميـــــع  وعلـــــى   ، الغيـــــــر  اأمـــام  الت�صفيــــــة  فـــي 

التـــــي تتعلــــــق باأعمـــــــال ال�صــركــــة علـى العنـوان التالــي :

�ش.ب : 1288 رب : 112 روي 

هاتـف رقـم : 24603123 - فاك�ش رقم : 24603400 

كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا االإعالن دائني ال�صركة للتقدم بادعاءاتهـم �صــد ال�صركــة 

مدعمة بامل�صتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة اأن يوؤديها للم�صفـي على العنوان امل�صار اإليه .

�مل�سفــــــــــي
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مكتب و�سيلة �لرحبية للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

�إعـــــــــالن

عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة �ل�سليمي لالأعمال �لهند�سية �ش.م.م 

يعلــن مكـتب و�صيلـة الرحبية للمحامـاة واال�صت�صـارات القانونـية اأنه يقوم بت�صفية �صركـة 

�ل�صليمي لالأعمال الهند�صية �ش.م.م ، وامل�صجــلــة لــدى اأمانـــة ال�صجــــل التجــــاري بالرقــــم 

1041956 ، وفقــــا لقــرار ال�صركــــــاء املـــــــوؤرخ 2015/5/19م ، بحــل وت�صفيــة ال�صركــة اختياريــا ، 

وللم�صفـــــي وحــــــده حـــــق متثيــــــل ال�صركـــــة فـــــي الت�صفيــــة اأمــام الغيــــر ، وعلــــى اجلميـــــع 

مراجعـــة امل�صفـي فـــي كافـة االأمـور التي تتعلـق باأعمـــال ال�صــركــة على العنوان التالـي :

�ش.ب : 274 ر.ب : 119

هاتف رقم : 24572200/4 - فاك�ش رقم : 24572201

كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا االإعالن دائني ال�صركة للتقدم بادعاءاتهـم �صــد ال�صركــة 

مدعمة بامل�صتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة اأن يوؤديها للم�صفـي على العنوان امل�صار اإليه .

�مل�سفــــــــــي

�إعـــــــــالن

عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة �ملطابخ �ملتطورة �ش.م.م 

يعلــن مكـتب و�صيلـة الرحبية للمحامـاة واال�صت�صـارات القانونـية اأنه يقوم بت�صفية �صركـة  

 ،  1057544 اأمانـــة ال�صجــــل التجــــاري بالرقــــم  لــدى  ، وامل�صجــلــة  املطابخ املتطورة �ش.م.م 

وفقــــا لقرار ال�صركــــــاء املـــــــوؤرخ 2015/12/6م ، وللم�صفـــــي وحــــــده حـــــق متثيــــــل ال�صركـــــة 

التي  االأمـور  كافـة  فـــي  امل�صفـي  مراجعـــة  اجلميـــــع  وعلــــى   ، الغيــــر  اأمــام  الت�صفيــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمـــال ال�صــركــة على العنوان التالـي :

�ش.ب : 274 ر.ب : 119

هاتف رقم : 24572200/4  - فاك�ش رقم : 24572201

كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا االإعالن دائني ال�صركة للتقدم بادعاءاتهـم �صــد ال�صركــة 

مدعمة بامل�صتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة اأن يوؤديها للم�صفـي على العنوان امل�صار اإليه .

�مل�سفــــــــــي
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مكتب كرت�ش مايل بريفو�ست كولت ومو�سلي �ل �ل بي 

�إعـــــــــالن

عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة دي ��ش �م عمان �ش.م.م 

يعلــن مكـتــب كرتـــ�ش مالـــي بريفو�صـــت كولت ومو�صلي ال ال بي اأنه يقوم بت�صفية �صركـة 

 ، 1048733 اأمانــــة ال�صجـــــل التجــــــاري بالرقــــــم  دي ا�ش ام عمــان �ش.م.م ، وامل�صجــلــــة لــــدى 

وفقــــا ملح�صر اجتماع ال�صركــــــاء املـــــــوؤرخ 2016/1/15م ، وللم�صفـــــي وحــــــده حـــــق متثيــــــل 

ال�صركـــــة فـــــي الت�صفيــــة اأمــام الغيــــر ، وعلــــى اجلميـــــع مراجعـــة امل�صفـي فـــي كافـة االأمـور 

التي تتعلـق باأعمـــال ال�صــركــة على العنوان التالـي :

�لقرم - بناية �لقرم بالز� - �سارع �لولج بجانب وكالة مر�سيد�ش

�ش.ب : 1803 ر.ب : 114

هاتف رقم : 24564495 

كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا االإعالن دائني ال�صركـة للتقـدم بادعاءاتهــم �صـــد ال�صركـــة 

مدعمة بامل�صتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة اأن يوؤديها للم�صفـي على العنوان امل�صار اإليه .

�مل�سفــــــــــي

عمـر بن �سالـم بـن خ�سيــف �ل�سام�ســي

�إعـــــــــالن

عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة �ل�سبينا �لتجارية �ش.م.م

يعلـن عمر بن �صامل بن خ�صيف ال�صام�صي اأنــه يقــوم بت�صفيــة �صركـة ال�صبينا التجارية �ش.م.م ، 

وامل�صجــــلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل التجــاري بالرقــم 1282140 ، وفقــا لقرار جمعية ال�صركاء 

املوؤرخ 2015/5/20م ، وللم�صفـــي وحـده حــق متثيل ال�صركــة فـــي الت�صفيــــة اأمام الغيــــــر ، 

وعلـــى اجلميـــــع مراجعــــــة امل�صفـــي فــــي كافـــــة االأمـــــور التـــــي تتعلــــــق باأعمـــــــال ال�صــركــــة 

علـى العنـوان التالــي :

�ش.ب : 322 ر.ب : 114

هاتـف رقـم : 96402247 

كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا االإعالن دائني ال�صركة للتقدم بادعاءاتهـم �صــد ال�صركــة 

مدعمة بامل�صتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة اأن يوؤديها للم�صفـي على العنوان امل�صار اإليه .

�مل�سفــــــــــي
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هـالل بن نا�سـر بـن عبد�للـه �لعامـري 

�إعـــــــــالن

عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة �لأنهار �لبي�ساء للتجارة و�ملقاولت - تو�سية 

يعلـن هالل بن نا�صر بن عبداللـه العامري اأنــه يقــوم بت�صفيــة �صركـة االأنهار البي�صاء للتجارة 

1072427 ، وفقــا  اأمانـــة ال�صجـــل التجــاري بالرقــم  واملقاوالت - تو�صية ، وامل�صجــــلــة لــدى 

لقـــرار اأ�صحــاب ح�صــ�ش راأ�ش املــال فـي اجتماعهم املـــوؤرخ 2016/2/4م ، وللم�صفـــي وحـــده 

حــــق متثيـــل ال�صركــــة فـــي الت�صفيــــــة اأمـــام الغيـــــــر ، وعلـــــى اجلميـــــع مراجعــــــة امل�صفـــــي 

فــــي كافـــــة االأمـــــور التـــــي تتعلــــــق باأعمـــــــال ال�صــركــــة علـى العنـوان التالــي :

بركاء - �ل�سو�دي �ل�ساحل

�ش.ب : 403 ر.ب : 320

هاتـف رقـم : 96403445 

كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا االإعالن دائني ال�صركة للتقدم بادعاءاتهـم �صــد ال�صركــة 

مدعمة بامل�صتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة اأن يوؤديها للم�صفـي على العنوان امل�صار اإليه .

�مل�سفــــــــــي

علـي بـن حممـد بـن �سالـم �حلو�سنـي

�إعـــــــــالن

عـن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة جبال �خلري�ش للتجارة و�ملقاولت - تو�سية 

يعلـن علـي بـن حممـد بـن �صالـم احلو�صنـي اأنــه يقــوم بت�صفيــة �صركـة جبال اخلري�ش للتجارة 

واملقــــــاوالت - تو�صيــــــة ، وامل�صجــــلــــة لـــــدى اأمانـــــــة ال�صجـــــل التجـــــاري بالرقـــــم 1016304 ، 

وفقــــا التفـــاق ال�صركـــاء املــــــوؤرخ 2015/5/18م ، وللم�صفـــــي وحــــده حــــق متثيـــل ال�صركــــة 

االأمـــــور  كافـــــة  فــــي  امل�صفـــــي  مراجعــــــة  اجلميـــــع  وعلـــــى   ، الغيـــــــر  اأمـــام  الت�صفيــــــة  فـــي 

التـــــي تتعلــــــق باأعمـــــــال ال�صــركــــة علـى العنـوان التالــي :

ولية �سحم

�ش.ب : 7 ر.ب : 316

هاتـف رقـم : 92312092 

كما يدعو امل�صفـي مبوجب هذا االإعالن دائني ال�صركة للتقدم بادعاءاتهـم �صــد ال�صركــة 

مدعمة بامل�صتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�صركة اأن يوؤديها للم�صفـي على العنوان امل�صار اإليه .

�مل�سفــــــــــي
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�سركة حم�سن �حلد�د وعامر �لكيومي و�سركاوؤهم للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركــة فجــر �مل�ســارق �ش.م.م

تعلـن �صركـة حم�صـن احلداد وعامر الكيومي و�صركاوؤهم للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 

ب�صفتــــها امل�صفـــية ل�صركـــة فجـــر امل�صـــارق �ش.م.م ، وامل�صجـلة لـدى اأمانـة ال�صجــــل التجـــاري 

بالرقـــــــم 1559990 ، عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا 

الأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي 

�ملكتــب �لأهلــي لتدقيــق �حل�سابــات 

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركة يونايتد �سيفتي م�سقط �ش.م.م

يعلن املكتــب االأهلــي لتدقيــق احل�صابــات ب�صفتــه امل�صفـي ل�صركـــة يونايتد �صيفتي م�صقط �ش.م.م ، 

وامل�صجـلة لـدى اأمانـة ال�صجــــل التجـــاري بالرقـــــــم 1106662 ، عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة 

وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة 

رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي

مكتــب �تــ�ش.�ســي �ســاه و�سركــاه

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركة تقنيـة �لطاقـة �لقاب�سـة �ش.م.م

يعلن مكـتــب اتــ�ش.�صي �صاه و�صركــاه ب�صفتــــه امل�صفـي ل�صركـــة تقنية الطاقة القاب�صة �ش.م.م ، 

وامل�صجـلة لـدى اأمانـة ال�صجــــل التجـــاري بالرقـــــــم 1098963 ، عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة 

وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة 

رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي
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مكتـب بيكـر تلـي �أم كـي �أم )عمـان(

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركـة �لنقطـة �لو�سطـى �ش.م.م

يعلن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان( ب�صفتــه امل�صفـي ل�صركـــة النقطـة الو�صطـى �ش.م.م ، وامل�صجـلة 

لـدى اأمانـة ال�صجــل التجــاري بالرقــــم 1835475 ، عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــان 

القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي

�إعــــــــــــالن 

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لعيادة �لوطنية لطب �لأع�ساب �ش.م.م

اأم )عمـــان( ب�صفتــــه امل�صفــــي ل�صركــــة العيــادة الوطنيـــة لطـــب  اأم كـــي  يعلـــــن مكتـــــب بيكــــر تلـــي 

االأع�صــــاب �ش.م.م ، وامل�صجـلة لـدى اأمانـة ال�صجــــل التجـــاري بالرقـــــــم 1597981 ، عـن انتهاء 

املـــادة )27( من قانون  اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام 

ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي

مكتـب �مل�ست�سـار للتدقيـق و�ل�ست�سـار�ت �ملحا�سبيـة

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركـة �أ�سيـل �لظاهـرة �ش.م.م 

يعلــــن مكتـب امل�صت�صـار للتدقيـق واال�صت�صـارات املحا�صبيـة ب�صفتــــــه امل�صفــــي ل�صركــــــة اأ�صيـل 

الظاهــــــرة �ش.م.م ، وامل�صجـلــــــــة لــــــــدى اأمانـــــــــة ال�صجــــــــل التجـــــــاري بالرقــــــــــم 1770250 ، 

عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي
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�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركـة �أوتـاد �لدوليـة �حلديثـة �ش.م.م 

يعلــــن مكتـب امل�صت�صـار للتدقيـق واال�صت�صـارات املحا�صبيـة ب�صفتــــــه امل�صفــــي ل�صركــــــة اأوتـاد 

الدوليـة احلديثـة �ش.م.م ، وامل�صجـلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�صجـــل التجـــاري بالرقـــم 1067868 ، 

عـــن انتهــاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي

�سالـح بـن ذيـاب بـن �سلطـان �لربطمانـي

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركة و�حة �لبادية للم�ساريع �ل�ساملة - ت�سامنية

يعلــن �صالـــح بـــن ذيـــاب بـــن �صلطـــان الربطمانـي ب�صفتــــه امل�صفـــي ل�صركـــــة واحــة الباديــة 

للم�صاريع ال�صاملة - ت�صامنية ، وامل�صجـلة لـدى اأمانـة ال�صجــل التجـاري بالرقـــم 1134755 ، 

عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركة ربوع �لبادية للم�ساريع �ل�ساملة - ت�سامنية

يعلــن �صالـــح بـــن ذيـــاب بـــن �صلطـــان الربطمانـي ب�صفتــــه امل�صفـــي ل�صركـــــة ربوع الباديــة 

للم�صاريع ال�صاملة - ت�صامنية ، وامل�صجـلة لـدى اأمانـة ال�صجــل التجـاري بالرقـــم 1134631 ، 

عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي
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�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �سحـاري �لوثبـة للتجارة - ت�سامنية

بــــن �صلطــــان الربطمانـــي ب�صفتــــــه امل�صفـــــي ل�صركـــــة �صحـــاري  بـــن ذيــــاب  يعلــــن �صالـــح 

الوثبة للتجــارة - ت�صامنيــة ، وامل�صجـلــة لـــدى اأمانــة ال�صجـــل التجـــاري بالرقـــم 1093741 ، 

عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمال �لت�سفية ل�سركة و�حة �خلليج �لعربي للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �صالـــح بـــن ذيـــاب بـــن �صلطـــان الربطمانـي ب�صفتــــه امل�صفـــي ل�صركـــــة واحة اخلليج 

العربــي للتجــارة - ت�صامنيــة ، وامل�صجـلــة لـــدى اأمانـة ال�صجــل التجـاري بالرقـــم 1102256 ، 

عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركة بو�بة �ملحيول للتجارة و�ملقاولت - ت�سامنية

يعلــن �صالـــح بـــن ذيـــاب بـــن �صلطـــان الربطمانـي ب�صفتـــه امل�صفـــي ل�صركـــة بوابــة املحيول 

للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية ، وامل�صجـلة لـدى اأمانـة ال�صجــل التجـاري بالرقـــم 1031407 ، 

عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي
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�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهـاء �أعمـال �لت�سفـية ل�سركـة م�ساريـع لوؤلوؤة �ملحيـول للتجـارة - ت�سامنيـة

يعلــــن �صالـــح بـــن ذيــــاب بــــن �صلطــــان الربطمانـــي ب�صفتــــــه امل�صفـــــي ل�صركـــــة م�صاريـع لوؤلوؤة 

املحيـول للتجــارة - ت�صامنيــة ، وامل�صجـلــة لـــدى اأمانــة ال�صجـــل التجـــاري بالرقـــم 1028029 ، 

عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهـاء �أعمـال �لت�سفـية ل�سركـة مناظر �ل�سرق �لوطنية للتجـارة - ت�سامنيـة

ل�صركـــــة مناظـــــر  امل�صفـــــي  �صلطــــان الربطمانــــي ب�صفتــــــه  بـــــن  ذيــــاب  بــــن  يعلــــن �صالـــح 

ال�صرق الوطنيــة للتجــارة - ت�صامنيــة ، وامل�صجـلــة لـدى اأمانــة ال�صجــل التجــاري بالرقـم 1148990 ، 

عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي

مو�سـى بـن �سالـم بـن حممـد �جلنيبـي

�إعــــــــــــالن 

عـن �نتهاء �أعمــال �لت�سفيـة ل�سركة وديان �أبها للتجارة - ت�سامنية

يعلـــن مو�صــــى بــــن �صالــــم بــــن حممـــــد اجلنيبــــــي ب�صفتــــــه امل�صفــــي ل�صركــــــة وديــــان اأبهـــا 

للتجــــــارة - ت�صامنيــــة ، وامل�صجـلـــة لـــــدى اأمانـــــة ال�صجــــل التجـــــاري بالرقــــــــم 1023219 ، 

عـن انتهاء اأعمــال الت�صفيـة وزوال الكيــــان القانونــي لل�صركــــة وفقـــا الأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�صركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

�مل�سفــــــــــي
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