
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1401(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                   وزارة الإ�سكـــان والتخطيط العمراين
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/113      �ســادر فــــي 2021/7/6 باإ�ســدار الئحــــة الرقابـــة 
على مكاتــب و�سركـــات الو�ساطــة فـــي املجـــاالت 
العقارية واملطورين العقاريني فـي �ساأن مكافحة 

غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2021/105   �سادر فــــي 2021/7/26 ب�ساأن حظر البيع اأو ال�سراء 
اأو التداول اأو االإعالن اأو الرتويـج لل�سلع واملنتجات 
واخلدمات من خالل الت�سويق ال�سبكي اأو الهرمي.

                                                              وزارة العمـــل
قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2021/129   �ســـادر فــــي 2021/7/29 بتعديل بعـــ�ض اأحكــــام 
القــــرار الــــوزاري رقـــــم2016/340 ب�ســــاأن ر�ســــوم 
القــــوى  ا�ستقــــدام  اإ�ســــدار وجتديــــد تراخيــ�ض 

العاملة غري العمانية ومزاولة عملها.
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة    

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات االخرتاع املقبولـــة.

االإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
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اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�س باالنتفاع.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعـــالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
                          البنـك املركـزي العمانـي

اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2021/6/30م.
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موؤ�س�سة ال�سدفة البي�ساء �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفوح الذهبية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط للنفط والغاز �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كهالن للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفريات القمر �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأي بي اآي �سواتيك )عمان( )�سركة منطقة حرة( �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاتي فا�سون للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر االأملا�س �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوادي للخدمات العقارية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة الأنظمة املعلومات �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  روائع القويعة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلحافـي العاملية ملنتجات الغاز - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل بن محمد الكيومي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخل�سراء الربونزية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منار املعبيلة احلديثة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�س ال�سرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرة اجلديدة للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سحاق ال�سكيلي و�سريكه �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز م�سقط التجاري ملواد البناء �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثالثي العاملي �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربي واأوالده للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط الزرقاء املثالية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات ال�سماء �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل م�سقط املا�سية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباري اجلميلة للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي ال�سيل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الطيبي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سوامخ اأدم التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألياف ال�ساملة للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدائرة البي�ساء اللوؤلوؤية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بلد االأ�سالة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الديل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم م�سقط املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سافـي احلديد للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات حلة الربج للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرعي وال�سالمي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة �سور ال�سني للطب ال�سيني التقليدي - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�س الغبرياء ال�ساطع للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القب�سة احلديدية احلديثة للم�ساريع املتكاملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سحار للعقارات واإدارة امل�ساريع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محمد علي �سامل العمراين و�سريكه للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ �سحم الع�سرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل البي�ساء العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة ال�سويق املتحدة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كواكب النور للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا �سحم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف وادي �سحم - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سوار الذهبي �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع روي املميز للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع يون�س العمراين و�سريكه للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سوق املعمري للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباهج النه�سة املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية لالأعمال املتقدمة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة املتحدة ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية احلديثة املتقدمة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انطالقة للتنمية والتطوير �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الفليج ال�ساملة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دو�ستني الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة اتني ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي نا�سر محمد اليافعي واأوالده للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن خ�سر املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمود الثابت للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزات ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سند اخلري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النفق للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سن رايز �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�س العاملية خلدمات التقنية والهند�سة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  الزمردة الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظفار ال�سعادة للتجارة �س.م.م.
للتجارة  و�سريكه  لبخيت  �سامل  يا�سر  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واملقاوالت - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ساللة للنقل واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة ال�ساعدة للتجارة- ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القي�سر ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية احلديثة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالك نزوى �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأملا�سة اخلليج لالأحجار - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة العامل للتجارة واملقاوالت �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد وتقية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة الكامل املتميزة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد الها�سمي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجرية املتحدة للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجاء العاملية خلدمات الطاقة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة لتجارة احلديد واخلردة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الظاهرة املتكاملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االختيار االأول الإدارة االأ�سول العقارية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهودج ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وحدة االمتياز �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأعمدة العمالقة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساروج لالبتكارات �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطول زكيت للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�س الطري الذهبي �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري لالإن�ساءات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينبوع �سحار للمقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي رزات للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا امل�سار للخدمات �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساعد للتجارة �س.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيديد والرتك للتجارة واملقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منار املدينة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل عقيل �سعيد امل�سيخي و�سريكه للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد للتطوير العقاري �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مرمي اجلنيبي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربيع ال�سعادة ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم قهور واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بربزوم للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي لل�سحن واخلدمات اللوج�ستية - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدر العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية العاملية لال�ستثمار وال�سياحة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سواء احلديثة العاملية لال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املروج خلدمات النقل �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االختيار االأول لالأعمال �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوفلي للمنتجات االأ�سمنتية �س.م.م.

و�سركاه  البحري  املر  بن  م�سلم  بن  حمد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري الريان �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي ونا�سر النبهاين للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأخوة الثالثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق الدريز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ بركاء احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام العاملية �س.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد العقارية �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سعب الرواحي املتحدة - تو�سية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعيان احلديثة للمقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيب املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وحارث اأبناء بدر بن عي�سى الغافري - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد و�سالح اأبناء �سامل بن ح�سن البلو�سي 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأحمد الوطنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهيد للتجارة �س.م.م.
اإعـــالن عن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة املرام اجلديدة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد و�سامل اأبناء �سعيد بن �سباع الفرقاين 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة املتميزة لالإن�ساءات والتجارة - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكارم ال�سيب - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت العماين للتطوير العقاري �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كر�ستال ال�سرق �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العني الفائ�سة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العاملية للتعدين �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�س البليد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمري اخل�سيبي ومن�سور ال�سيابي للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة اخلابورة التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور ال�ستاء للتجارة واخلدمات �س.م.م.
اإعـــالن عن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة جنوب اأبها للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذر الفيحاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
للتجارة  امل�سكري  عبدامللك  اأبو  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

واملقاوالت - تو�سية. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

وزارة الإ�سكـان والتخطيـط العمرانـي
قـــرار وزاري 

رقم 113 /2021
باإ�سدار لئحة الرقابة على مكاتب و�سركات الو�ساطة فـي املجالت العقارية 

واملطورين العقاريني فـي �ساأن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم اأعمال الو�ساطة فـي املجاالت العقارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 86/78،
ال�سلطاين رقم  ال�سادر باملر�سوم  االأمــوال ومتويــل االإرهاب  واإلى قانــون مكافحـــة غـــ�سل 

،2016 /30
واإلى نظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطوير العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

،2018/30
االإ�سكان  اإلى وزارة  االإ�سكان  ال�سلطاين رقم 2020/93 بتعديل م�سمى وزارة  املر�سوم  واإلى 

والتخطيط العمراين وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

واملطورين  العقارية  املجاالت  فـي  الو�ساطة  و�سركات  مكاتب  على  الرقابة  بالئحة  يعمل 
العقاريني فـي �ساأن مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، املرفقة.

املــادة الثانيــــة
 على مكاتب و�سركات الو�ساطة فـي املجاالت العقارية واملطورين العقاريني توفيق اأو�ساعهم 
طبقا الأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

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

�سـدر فـي: 26 من ذي القعدة 1442هـ
املـوافــــق:   6  من يوليــــــــــــو 2021م

د . خلفــان بن �سعيد بن مبارك ال�سعيلي
وزيـــــــــر االإ�سكــــان والتخطيـــــط العمرانـي
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لئحة الرقابة على مكاتب و�سركات الو�ساطة فـي املجالت

 العقارية واملطورين العقاريني فـي �ساأن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�ض 
غ�سل  مكافحة  وقانون  العقارية  املجاالت  فـي  الو�ساطة  اأعمال  تنظيم  قانون  فـي  عليه 
االأموال ومتويل االإرهاب ونظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطوير العقاري امل�سار اإليها، 
كما يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض 

معنى اآخر: 
الــوزارة: 

وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين.
الوزيــر: 

وزير االإ�سكان والتخطيط العمراين.
القانــون: 

قانون مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب. 
اللجنــة: 

اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
املركـــز: 

املركز الوطني للمعلومات املالية. 
املديريــة: 

املديرية العامة للتطوير العقاري فـي الوزارة. 
الدائــرة: 

دائرة تنظيم املكاتب والو�سطاء العقاريني فـي الوزارة.
الق�ســـم: 

ق�سم مراقبة غ�سل االأموال فـي الوزارة.
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الفاتـف: 

جمموعة العمل املايل )FATF(، وهي منظمة حكومية دولية تاأ�س�ست �سنة 1989م، مقرها 

مدينة باري�ض فـي فرن�سا، وتهدف ملكافحة جرائم غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.

ال�سخــ�ص: 

ال�سخ�ض الطبيعي اأو االعتباري.

الأ�سخـا�ص املعر�سـون للمخاطـر: 

الدين  وعلماء  والق�ساة  كال�سيا�سيني  العليا  الوظائف  اإحدى  ي�سغل  اأو  �سغل  من  كل 

والدبلوما�سيني واأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية وروؤ�ساء اجلمعيات املهنية واخلريية والنقابات 

العمالية والفنانني وغريهم من ال�سخ�سيات العامة، واأفراد عائالتهم واملقربني منهم.

العميــل: 

البائع وامل�سرتي واملتعاملون مع مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني 

املرخ�سني وفقا الأحكام القانون.

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على: 

1 - الو�سطاء والوكالء العقاريني.

2 - مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني املرخ�سني العاملني فـي 

ال�سلطنة، وفروعهم اخلارجية، وال�سركات التابعة لهم واملوجودة خارج ال�سلطنة، 

بالقدر الذي ت�سمح به القوانني واالأنظمة ال�سارية فـي الدول العاملة بها، وفـي 

حال اختالف متطلبات مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب فـي تلك الدول، 

يتم تطبيق املعايري االأ�سد، ويتعني على املكتب و�سركة الو�ساطة واملطور العقاري 

اإعالم الدائرة باملوانع والقيود التي حتد من تطبيق هذه الالئحة.
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املــادة ) 3 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني االلتزام باالآتي:
1 - اتخــاذ االإجـــراءات الالزمـــة لتحديــــد مخاطـــر غ�ســــل االأمــوال ومتويـــــل االإرهـــاب 
املناطق  اأو  والدول  العمالء،  مخاطر  مبراعاة:  وفهمها  وتقييمها  اأعمالهم،  فـي 
واتخاذ  اخلدمات،  تقدمي  وقنوات  والعمليات،  واخلدمات  واملنتجات  اجلغرافية، 
كافة االإجراءات التي من �ساأنها احلد من تلك املخاطر ومراقبتها و�سبطها على 

نحو فعال، مبا يحقق االآتي:
اأ - وجود وتطبيق معايري كفاءة عالية عند تعيني املوظفني.

ب - وجود برنامج لتدريب املوظفني ب�سكل م�ستمر، واإطالعهم على كافة جوانب 
والتقنيات  والتطورات  االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�سل  مكافحة  ومتطلبات 
احلديثة ب�ساأنها، مبا ي�سمن ك�سف املعامالت امل�سبوهة واالأن�سطة ذات ال�سلة 
بها،  املرتبطة  االأ�سلية  واجلرائم  االإرهاب،  متويل  اأو  االأموال  غ�سل  بجرائم 

وبيان االإجراءات التي يتعني اتباعها فـي تلك احلاالت.
بال�سيا�سات واالإجراءات  االلتزام  ج - وجود نظام تدقيق فعال للتحقق من مدى 
فعالة  التدابري  هذه  اأن  من  والتاأكد  الداخلية  الرقابة  وعمليات  واالأنظمة 
وفقا  االإرهاب  االأموال ومتويل  غ�سل  مكافحة  نظم  ومتوافقة مع متطلبات 

الأحكام القانون وهذه الالئحة. 
2 - توثيق عمليات تقييم املخاطر.

3 - القيام بدرا�سة تقييم مخاطر غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب فـي جمال عملهم، 
مبا فـي ذلك املخاطر املتعلقة بتطوير املنتجات والتقنيات احلديثة، واالحتفاظ 
بالدرا�سة واملعلومات املتعلقة بها ب�سكل مكتوب وحتديثها دوريا وتوفريها للجهات 

املخت�سة عند الطلب.
4 - و�سع وتطبيق تدابري معززة للعناية الواجبة فـي حالة املخاطر العالية، ويجوز 
لهم و�سع وتطبيق تدابري مخففة للعناية الواجبة فـي حالة املخاطر املنخف�سة، 

�سريطة عدم وجود ا�ستباه فـي عمليات غ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب.
5 - اإبالغ املركز عن املعامالت التي تعادل اأو تتجاوز قيمتها احلد الذي حتدده الوزارة. 
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املــادة ) 4 (

باتخاذ  االلتزام  العقاريني  واملطورين  العقارية  الو�ساطة  و�سركات  مكاتب  على  يجب 

متطلبات العناية الواجبة فـي اأعمالهم، وخ�سو�سا االآتي:

ون�ساطه  القانونية  واأو�ساعه  العميل  هوية  على  للتعرف  الواجبة  العناية  بذل   -  1

اإن  العمل وطبيعتها وامل�ستفيد احلقيقي من هذه العالقة،  والغر�ض من عالقة 

وجد، والتحقق منها، ولهم فـي �سبيل ذلك االطالع على الوثائق الر�سمية الالزمة.

2 - عدم تقدمي اأي خدمات الأ�سخا�ض بح�سابات جمهولة الهوية، اأو باأ�سماء م�ستعارة 

اأو وهمية، اأو باأرقام اأو رموز �سرية.

3 - التحقق من اأن العميل لي�ض من االأ�سخا�ض والكيانات املدرجة على قوائم احلظر 

االأممية ال�سادرة مبوجب قرارات جمل�ض االأمن الدويل اأو قائمة احلظر املحلية.

املــادة ) 5 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني عند القيام باإجراءات 

التعرف على هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي وفقا للمادة )4( من هذه الالئحة، اإذا كان 

�سخ�سا طبيعيا، مراعاة االآتي:

1 - طلب البيانات الكاملة للعميل وامل�ستفيد احلقيقي مت�سمنة ا�سمه كامال وتاريخ 

ومكان والدته وجن�سيته وطبيعة عمله وعنوان اإقامته الدائم ورقم هاتفه، والرقم 

املدين بالن�سبة للعمانيني ورقم بطاقة االإقامة وجواز ال�سفر بالن�سبة لالأجانب، 

اأو  التفوي�ض  منوذج  اإلى  باالإ�سافة  �سرورية،  اأخرى  وثائق  اأو  معلومات  واأي 

التخويل، اإن وجد.

2 - ا�ستي�ساح الغر�ض من عالقة العمل وطبيعتها. 

م�سدقة  عنها  االأ�سل  طبق  �سورة  اأو  االأ�سلية  الر�سمية  الوثائق  على  االطالع   -  3

الأي �سخ�ض يعمل بالنيابة عن العميل والتحقق منها، مع االحتفاظ بن�سخة من 

العميل  هوية  على  التعرف  فـي  تفيد  قد  وثيقة  اأي  ومن  املفعول  �سارية  الوكالة 

وامل�ستفيد احلقيقي. 
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4 - بالن�سبة لناق�سي اأو عدميي االأهلية، يجب التثبت من �سخ�سيتهم ومدى اأهليتهم، 
و�سفة من يقوم مقامهم ومدى �سلطتهم فـي متثيلهم واإجراء الت�سرفات با�سمهم 
االأ�سل  طبق  �سورة  اأو  االأ�سلية  الر�سمية  الوثائق  على  واالطالع  عنهم،  ونيابة 
ك�سند  املعاملة،  مبوجبه  متت  الذي  ال�سند  من  بن�سخة  االحتفاظ  مع  م�سدقة، 

الو�ساية اأو الوكالة، بح�سب االأحوال.

املــادة ) 6 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني عند القيام باإجراءات 
التعرف على هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي وفقا للمادة )4( من هذه الالئحة، مراعاة 

االآتي:
القانوين  الرتتيب  اأو  االعتباري  ال�سخ�ض  هوية  على  التعرف  بيانات  طلب   -  1
امللكية  وح�س�ض  وعناوينهم  املالكني  واأ�سماء  القانوين  وال�سكل  اال�سم  مت�سمنة 
وعنوان املركز الرئي�سي ورقم الهاتف وطبيعة العمل ونوع الن�ساط الذي ميار�سه 
املفو�سني  االأ�سخا�ض  واأ�سماء  التجاري  ال�سجل  ورقم  وتاريخ  املال  راأ�ض  ومقدار 
وطبيعتها  العمل  عالقة  من  والغر�ض  هواتفهم  واأرقام  وجن�سياتهم  بالتوقيع 
واأ�سماء االأ�سخا�ض املعنيني الذين ي�سغلون وظائف االإدارة العليا، واأي معلومات اأو 
وثائق اأخرى �سرورية الإمتام عملية التعرف، واالحتفاظ بها وحتديثها اأوال باأول 

فـي ال�سجالت.
2 - احل�سول على الوثائق الر�سمية اأو ن�سخ م�سدقة عنها املتعلقة بتاأ�سي�ض ال�سخ�ض 
االعتباري اأو الرتتيب القانوين وت�سجيله لدى اجلهات املخت�سة كعقد التاأ�سي�ض 
وترويج  وال�سناعة  التجارة  وزارة  من  ال�سادرة  وال�سهادات  االأ�سا�سي  والنظام 
جتارة  غرفة  عن  ال�سادرة  وال�سهادات  االجتماعية  التنمية  ووزارة  اال�ستثمار 
و�سناعة عمان اأو اأي جهة اأخرى �ساحبة اخت�سا�ض، على اأن تكون �سارية املفعول، 
باالإ�سافة اإلى �سرورة احل�سول على �سهادة ر�سمية �سادرة عن اجلهات املخت�سة 
الوثائق  يخ�ض  فيما  للت�سديقات  بالن�سبة  الر�سمية  بالطرق  عليها  وم�سادق 
اخلارجية اإذا كان ال�سخ�ض االعتباري اأو الرتتيب القانوين م�سجال فـي اخلارج. 
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3 - احل�سول على ن�سخ من التفوي�سات ال�سادرة عن ال�سخ�ض االعتباري اأو الرتتيب 
العمل  عالقة  من  والغاية  ميثلونه  الذين  الطبيعيني  لالأ�سخا�ض  القانوين 
االأ�سلي،  ال�سالحية  �ساحب  عن  �سادرة  التفوي�سات  اأن  من  والتاأكد  وطبيعتها 
الطبيعي  ال�سخ�ض  والتعرف على هوية  االعتباري  بال�سخ�ض  وطبيعة عالقتهم 
املفو�ض وامل�ستفيد احلقيقي -اإن وجد- وفقا الإجراءات التعرف على هوية العميل 
املن�سو�ض عليها فـي القانون وهذه الالئحة والتحقق من عدم وجود مانع قانوين 
يحول دون التعامل معهم ، واحل�سول على مناذج من توقيعاتهم، �سريطة اأن تكون 

تلك التفوي�سات م�سادقا عليها من جهات االخت�سا�ض املعتمدة.
اأو  االعتباري  ال�سخ�ض  عمل  تنظم  التي  االأحكام  حول  معلومات  على  احل�سول   -  4
واالأحكام  عليه  امل�سيطرة  واالإدارة  امللكية  هيكل  ذلك  فـي  مبا  القانوين  الرتتيب 
وطبقا  االإدارة  جمال�ض  لقرارات  وفقا  وذلك  امللزمة،  القرارات  التخاذ  املنظمة 

ل�سوابط متلك ال�سركات للعقار فـي ال�سلطنة.

املــادة ) 7 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني عند القيام باإجراءات 
التعرف على هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي وفقا للمادة )4( من هذه الالئحة، اإذا كان 

جمعية اأو هيئة غري هادفة لتحقيق الربح، مراعاة االآتي:
االإ�سهار،  وقرار  القانوين،  وال�سكل  كاال�سم،  الهوية  على  التعرف  بيانات  طلب   -  1
بالتعامل  املفو�سني  واأ�سماء  التاأ�سي�ض،  وتاريخ  الن�ساط،  ونوع  املقر،  وعنوان 
وجن�سياتهم، واأرقام الهواتف، والغر�ض من التعامل، وم�سادر الدخل اأو التمويل، 
واأ�سماء االأ�سخا�ض املعنيني الذي ي�سغلون وظائف االإدارة العليا فيه، باالإ�سافة اإلى 

اأي معلومات اأخرى �سرورية.
الهيئة  اأو  اجلمعية  من  تفوي�ض  وجود  على  الدالة  امل�ستندات  على  احل�سول   -  2
التعامل  فـي  املفو�سني  الطبيعيني  لالأ�سخا�ض  الربح  لتحقيق  الهادفة  غري 
اإلى �سرورة التعرف على هوية املفو�ض بالتعامل طبقا  على احل�ساب، باالإ�سافة 
الإجراءات التعرف على هوية العميل املن�سو�ض عليها فـي القانون وهذه الالئحة.
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املــادة ) 8 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني بعد القيام باإجراءات 

التعرف على هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي االلتزام باالآتي:

1 - اتخاذ االإجراءات الالزمة للتحقق من �سحة الوثائق والبيانات واملعلومات التي 

باجلهات  االت�سال  ومنها  وموثوقة،  محايدة  م�سادر  خالل  من  العميل  قدمها 

املخت�سة والرجوع اإلى املواقع االإلكرتونية االأخرى للجهات امل�سدرة للم�ستندات 

والوثائق.

2 - حتديث الوثائق والبيانات واملعلومات التي يتم احل�سول عليها مبوجب اإجراءات 

بفئات  املتعلقة  وباالأخ�ض  وكافية،  مالئمة  اأنها  من  والتحقق  الواجبة  العناية 

العمالء وعالقات العمل مرتفعة املخاطر، واإجراء املتابعة امل�ستمرة ب�ساأن عالقات 

العمل والتدقيق فـي العمليات التي يتم اإجراوؤها طوال فرتة عالقة العمل ل�سمان 

ات�ساق هذه العمليات مع ما يعرف عن عميله ومنط ن�ساطه وطبيعة املخاطر، مبا 

فـي ذلك م�سدر االأموال ومقارنتها مع نظرائه فـي نف�ض الن�ساط اأو ممن يقعون 

فـي ذات درجة املخاطر، وت�سجيل جميع البيانات املتعلقة بذلك.

امل�ستفيد احلقيقي من  اإقرار خطي يحدد فيه هوية  العميل على  3 - احل�سول من 

وله  الر�سمية،  والوثائق  واملعلومات  بالبيانات  ومقارنتها  اإجراوؤها  املراد  العملية 

فـي �سبيل ذلك طلب اأي معلومات اأو وثائق يراها �سرورية، ومنها االآتي:

االعتبارية، فيجب طلب احل�سول على هوية  االأ�سخا�ض  العميل من  كان  اإذا   - اأ 

ال�سخ�ض الطبيعي الذي ميلك ح�سة ملكية م�سيطرة فعلية، واتخاذ اإجراءات 

معقولة للتحقق من تلك الهوية.

القانونية، فيجب طلب احل�سول على هوية  الرتتيبات  العميل من  كان  اإذا   - ب 

املو�سي اأو الو�سي اأو الويل - ح�سب االأحوال - وامل�ستفيدين احلقيقيني.
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ج - اإذا كان العميل من اجلمعيات اأو الهيئات غري الهادفة للربح، فيجب التحقق من 

�سحة الهوية والكيان القانوين من خالل امل�ستندات الر�سمية وما تت�سمنه 

من معلومات كال�سهادات ال�سادرة عن وزارة التنمية االجتماعية اأو اأي جهة 

قبول  اأو  ال�سلطنة  فـي  بالعمل  لها  م�سرحا  كان  اإذا  وفيما  مخت�سة،  اأخرى 

املوقع  اإلى  الرجوع  وكذلك  خارجية،  اأو  محلية  جهات  من  واملنح  التربعات 

العنوان  من  التحقق  ذلك  فـي  مبا  والهيئات،  اجلمعيات  ل�سجل  االإلكرتوين 

من خالل احل�سول على ن�سخة من عقد االإيجار، وفواتري اخلدمات العامة، 

وزيارة املقر.

املــادة ) 9 (

اإجراءات  اتخاذ  العقاريني  واملطورين  العقارية  الو�ساطة  و�سركات  مكاتب  على  يجب 

الالئحة قبل  القانون وهذه  وامل�ستفيد احلقيقي وفقا الأحكام  العميل  التحقق من هوية 

وخالل اإقامة عالقة العمل اأو تنفيذ العمليات للعميل الذي ال تربطه بهم عالقة م�ستمرة، 

امل�ستفيد  اأو  العميل  هوية  من  التحقق  عملية  ا�ستكمال  تاأجيل  يجوز  ذلك  من  وا�ستثناء 

احلقيقي، �سريطة:

1 - اأن يكون التاأجيل �سروريا لعدم اإعاقة ال�سري الطبيعي للعمل.

2 - اأن تكون مخاطر غ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب مدارة بفاعلية.

وقيمة  ونوع  لعدد  حدود  و�سع  خالل  من  التاأجيل  يكون  اأن  ميكن  ذلك،  اإلى  وباالإ�سافة 

العمليات التي يتم تنفيذها قبل ا�ستكمال اأو اإمتام اإجراءات التحقق، �سريطة ت�سمني ذلك 

فـي اإجراءات العمل املعتمدة لدى املكتب اأو ال�سركة اأو املطور العقاري.

املــادة ) 10 (

من  يتمكنوا  مل  اإذا  العقاريني  واملطورين  العقارية  الو�ساطة  و�سركات  مكاتب  على  يجب 

اأعمال الو�ساطة وفقا الأحكام  القيام باإجراءات العناية الواجبة عند القيام باأي عمل من 

القانون وهذه الالئحة، اإبالغ املركز فورا بذلك على النموذج املعد من املركز لهذا الغر�ض.
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املــادة ) 11 (

ا�ستباه  وجود  عند  العقاريني  واملطورين  العقارية  الو�ساطة  و�سركات  مكاتب  على  يجب 
اأن  اأو  اإرهاب،  متويل  اأو  اأموال  غ�سل  بجرمية  العملية  بارتباط  منطقية  الأ�سباب  لديهم 
اإبالغ املركز بذلك فورا  اإلى تنبيه العميل،  العناية الواجبة �سوف يوؤدي  اإجراء متطلبات 

على النموذج املعد من املركز لهذا الغر�ض.

املــادة ) 12 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني و�سع واعتماد اإجراءات 
الإدارة املخاطر فيما يتعلق بالظروف التي ميكن فيها للعميل اال�ستفادة من عالقة العمل 
قبل اإمتام عملية التحقق من هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي، املن�سو�ض عليها فـي املادة )9( 
من هذه الالئحة، ومن تلك االإجراءات و�سع قيود على عدد واأنواع وقيمة العمليات التي 

ميكن القيام بها، ومراقبة العمليات املعقدة.

املــادة ) 13 (

اإجراءات  تطبيق  العقاريني  واملطورين  العقارية  الو�ساطة  و�سركات  مكاتب  على  يجب 
املرتبطني  عمالئهم  جتاه  الالئحة  وهذه  القانون  فـي  عليها  املن�سو�ض  الواجبة  العناية 

معهم بعالقات عمل قبل نفاذ اأحكام هذه الالئحة، وذلك وفقا ملا يحدده الق�سم.

املــادة ) 14 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني اتخاذ اإجراءات العناية 
الواجبة جتاه العميل وذلك فـي احلاالت االآتية:

1 - قبل اإن�ساء عالقة العمل.
الذي ال تربطه بهم عالقة عمل قائمة،  العميل  اأي معاملة ل�سالح  تنفيذ  2 - قبل 
املعاملة على  �سواء متت  الوزارة،  الذي تقرره  اأو تزيد على احلد  ت�ساوي قيمتها 

مرحلة واحدة اأو على عدة مراحل مرتبطة. 
اأو عدم  3 - عند ال�سك فـي دقة امل�ستندات والبيانات التعريفية التي قدمها العميل، 

كفايتها.
4 - عند اال�ستباه فـي وجود عملية غ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب، بغ�ض النظر عن 

قيمة املعاملة اأو انطباق اإجراءات العناية الواجبة املخففة عليها.
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املــادة ) 15 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني اتخاذ متطلبات العناية 

الالزمة  واالإجراءات  ال�سيا�سات  وو�سع  ون�ساطه،  العميل  هوية  على  التعرف  فـي  امل�سددة 

لتقييم املخاطر عند القيام باأي من العمليات االآتية:

اأنظمة  تطبق  ال  دول  فـي  يوجدون  اأو  ينتمون  اأ�سخا�ض  مع  تتم  التي  العمليات   -  1

مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب ب�سكل كاف.

2 - العمليات املعقدة والكبرية وغري االعتيادية، واأمناط املعامالت غري العادية التي 

لي�ض لها اأغرا�ض اقت�سادية م�سروعة ووا�سحة، اأو ال تتفق مع ملف العميل.

مع  لوجه  وجها  تتم  ال  التي  املبا�سرة  غري  اأو  املبا�سرة  ال�سراء  اأو  البيع  عمليات   -  3

العميل، والعمليات التي تتم من خالل الو�سائل واالأدوات االإلكرتونية.

4 - عمليات البيع اأو ال�سراء اأو الوكاالت التي تتم من خالل العمالء غري املقيمني.

االعتبارييـــــن  واالأ�سخــــــا�ض  الطبيعييـــن  االأ�سخـــا�ض  مـــن  تتـــم  التـــي  العمليـــات   -  5

اأو الرتتيبات القانونية فـي الدول ذات املخاطر املرتفعة املحددة من قبل الفاتف.

ت�سكل مخاطر  اأنها  ال�سركة  اأو  املكتب  اأو يرى  الوزارة  اأخرى حتددها  اأي عملية   -  6

مرتفعة لعمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.

املــادة ) 16 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني فـي االأحوال املن�سو�ض 

العمل  امل�سددة لعالقة  امل�ستمرة  باملتابعة  القيام  الالئحة،  املادة )15( من هذه  فـي  عليها 

مبا يتنا�سب مع درجة املخاطر فـي التعرف على العميل ون�ساطه، وذلك باإجراء التحليل 

والدرا�سات الالزمة للتحقق من م�سادر اأموال وثروات العمالء وامل�ستفيدين احلقيقيني، 

واتخاذ االإجراءات الالزمة للوقوف على خلفية الظروف املحيطة باأي من عالقات العمل 

والعمليات التي تتم واأغرا�سها، واأي اإجراءات اأخرى �سرورية للتحقق من طبيعة العملية، 

باالإ�سافة اإلى متطلبات العناية الواجبة املذكورة فـي هذه الالئحة.
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املــادة ) 17 (

اجلهات  حتدده  ملا  وفقا  العقاريني  واملطورين  العقارية  الو�ساطة  و�سركات  ملكاتب  يجوز 
بالن�سبة  اأو  العمليات  اأو  احلاالت  فـي  املخففة  الواجبة  العناية  اتخاذ متطلبات  املخت�سة، 
للعمالء الذين يتم ت�سنيفهم على اأنهم ي�سكلون مخاطر منخف�سة لعمليات غ�سل االأموال 
منها  والتحقق  احلقيقي  وامل�ستفيد  العميل  هوية  حتديد  عند  وذلك  االإرهاب،  متويل  اأو 
وفقا لدرا�سة املخاطر، وفـي جميع االأحوال ال يجوز اتباع اإجراءات العناية الواجبة املخففة 
فـي حال اال�ستباه بعمليات غ�سل االأموال اأو متويل االإرهاب اأو فـي حال وجود ظروف ترجح 

انطواءها على مخاطر مرتفعة.

املــادة ) 18 (

 يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني اتخاذ تدابري العناية 
واأفراد  للمخاطر  املعر�سني  باالأ�سخا�ض  يتعلق  فيما  العمالء  جتاه  امل�سددة  الواجبة 
عائالتهم واالأ�سخا�ض املقربني منهم، على اأن ت�ستمل هذه التدابري، باالإ�سافة اإلى تدابري 

العناية الواجبة الواردة فـي هذه الالئحة، االآتي:
امل�ستفيد  اأو  العميل  كان  اإذا  ما  لتحديد  املخاطر  الإدارة  املالئمة  االأنظمة  و�سع   -  1
احلقيقي من االأ�سخا�ض املعر�سني للمخاطر، واحل�سول على موافقة الق�سم قبل 
للعمالء  بالن�سبة  فيها  اال�ستمرار  اأو  االأ�سخا�ض  هوؤالء  مع  العمل  عالقة  بداية 

احلاليني.
اأو  العمالء  اأموال  اأو  ثروة  م�سدر  لتحديد  منا�سبة  وتدابري  اإجراءات  اتخاذ   -  2

امل�ستفيدين احلقيقيني املحددين كاالأ�سخا�ض املعر�سني للمخاطر.
3 - القيام باملتابعة امل�ستمرة امل�سددة لعالقة العمل معهم.

املــادة ) 19 (

ملكاتب  يجوز  العمالء،  جتاه  الواجبة  العناية  بتدابري  اخلا�سة  بامل�سوؤولية  االإخالل  دون 
و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني اال�ستعانة باأطراف ثالثة من اأجل تنفيذ 
االلتزامات اخلا�سة بالتحقق من هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي املن�سو�ض عليها فـي 

القانون وهذه الالئحة، �سريطة ا�ستيفاء االآتي: 
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1 - التحقق من تطبيق الطرف الثالث لاللتزامات املن�سو�ض عليها فـي القانون وهذه 
الالئحة كمتطلبات العناية الواجبة جتاه العمالء ومتطلبات الرقابة واالحتفاظ 
بال�سجالت مع مراعاة املعلومات املتوفرة حول م�ستوى املخاطر فـي البلد الذي 

ينتمي اإليه.
مدى  ومن  واالإ�سراف،  والرقابة  للتنظيم  الثالث  الطرف  خ�سوع  من  التحقق   -  2
التزامه بت�سريعات مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب فـي البلد الذي ينتمي 
اإليه، ومن اأن لديه �سيا�سة مطبقة و�سوابط كافية فـي هذا املجال، واتخاذ ما يلزم 
من اإجراءات للتحقق فيما اإذا مت اتخاذ اأي اإجراء بحقه بهذا اخل�سو�ض مع توفري 

الوثائق املثبتة لذلك.
3 - �سمان توفري ن�سخ من بيانات التعرف على هوية العميل وغريها من امل�ستندات 
الثالث  الطرف  قبل  العمالء من  الواجبة جتاه  العناية  العالقة مبتطلبات  ذات 

حال طلبها منه دون تاأخري.

املــادة ) 20 (

بكافة  االحتفاظ  العقاريني  واملطورين  العقارية  الو�ساطة  و�سركات  مكاتب  على  يجب 
ال�سجالت وامل�ستندات والوثائق واملعلومات والبيانات املتعلقة بكل ما ينجزونه من معامالت 
محلية ودولية وحتديثها، ومن بينها تلك املتعلقة باإجراءات العناية الواجبة ب�ساأن هوية 
يتم  حتليل  اأي  ونتائج  املخاطر  تقييم  اإجراءات  واملت�سمنة  احلقيقي،  وامل�ستفيد  العميل 
اإجراوؤه، وذلك ملدة )10( ع�سر �سنوات على االأقل من تاريخ تنفيذ املعاملة اأو انتهاء عالقة 

العمل مع العميل، بح�سب االأحوال.

املــادة ) 21 (

 يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني موافاة املركز والوزارة 
مبا تطلبه من �سجالت وم�ستندات ومعلومات، عند طلبها دون تاأخري.

املــادة ) 22 (

 يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني تعيني م�سوؤول التزام، 
مع اإخطار الق�سم واملركز با�سمه وبياناته عند تعيينه وعند تغيريه. 
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املــادة ) 23 (
باإبالغ  العقاريون  واملطورون  العقارية  الو�ساطة  و�سركات  املكاتب  وعاملو  مالكو  يلتزم 
االإرهاب،  اأو متويل  االأموال  بغ�سل  بعالقتها  ي�ستبه  عملية  اأي  عن  فورا  االلتزام  م�سوؤول 

ويجب على م�سوؤول االلتزام االآتي:
1 - اإبالغ املركز فورا عن العمليات التي ي�ستبه باأنها مرتبطة بغ�سل االأموال اأو متويل 
االإرهاب على النموذج املعد من املركز لهذا الغر�ض، �سواء متت هذه العمليات اأم مل 
تتم، وعليه التعاون مع املركز وتزويده بال�سجالت والبيانات والوثائق واملعلومات 

التي يطلبها.
اأموال  اأو عالقتها بغ�سل  اإعداد �سجالت خا�سة بالعمليات التي ي�ستبه ارتباطها   - 2
ذات  والوثائق  والبيانات  املعلومات  اأ�سل  ن�سخ من  فيها  اإرهاب، حتفظ  اأو متويل 

العالقة، ون�سخ من االإبالغات التي متت ب�ساأنها.

املــادة ) 24 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني االلتزام باالآتي:
والكبرية  املعقدة  املعامالت  جلميع  االعتيادية  غري  العمليات  وفح�ض  تدقيق   -  1
نتائج  اإليه من  التو�سل  املعتمدة، واالحتفاظ مبا مت  وتوثيقها وفقا لالإجراءات 
ملدة ال تقل عن )10( ع�سر �سنوات وفقا الأحكام القانون وهذه الالئحة، واإتاحتها 

للمركز والوزارة عند طلبها.
و�سمان  العالقة  قيام  فرتة  طوال  تتم  التي  العمليات  على  امل�ستمر  التدقيق   -  2
ات�ساق العمليات التي يتم اإجراوؤها مع ما يعرفه املكتب عن العميل ومنط ن�ساطه 

واملخاطر التي ميثلها مبا فـي ذلك م�سدر االأموال.
3 - التاأكد من خ�سوع اجلهات املراد التعامل معها لتعليمات و�سوابط مكافحة غ�سل 

االأموال ومتويل االإرهاب.
4 - متكني م�سوؤول االلتزام من مبا�سرة اخت�سا�ساته با�ستقاللية ومبا يكفل احلفاظ 
من  ومتكينه  بها،  يقوم  التي  واالإجراءات  اإليه  ترد  التي  املعلومات  �سرية  على 
االطالع على ال�سجالت والبيانات للقيام مبهامه، وو�سع اآلية للتحقق من التزامه 
ومتويل  االأموال  غ�سل  ملكافحة  املو�سوعة  واالإجراءات  وال�سيا�سات  بالتعليمات 

االإرهاب.
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5 - اتخاذ االإجراءات الالزمة الإ�سراك العاملني املعنيني فـي برامج تدريبية م�ستمرة 
فـي جمال مكافحة عمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب مع االحتفاظ ب�سجالت 
لكافة الربامج التدريبية التي متت ملدة ال تقل عن )10( ع�سر �سنوات بحيث ت�سمل 
اأ�سماء املتدربني وموؤهالتهم واجلهة التي قامت بالتدريب �سواء داخل ال�سلطنة اأو 

خارجها، وتعريف العاملني باالآتي: 
اأ - قانـــون مكافحـــة غ�ســل االأمــــوال ومتويـــل االإرهـــاب واالأنظمــة والتعليمـــات 

والقرارات ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن.
االإرهاب،  ومتويل  االأموال  غ�سل  عمليات  �سمن  تقع  باأنها  امل�ستبه  االأمناط   - ب 

والواردة فـي دليل االإبالغ عن املعامالت امل�سبوهة ال�سادر عن املركز.
ج - اإجراءات االإبالغ عن املعامالت التي ي�ستبه باأنها مرتبطة اأو ذات عالقة بغ�سل 

االأموال اأو متويل االإرهاب.
جرائم  ملكافحة  املتبعة  الداخلية  وال�سوابط  واالإجراءات  واالأ�س�ض  ال�سيا�سات   - د 

غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
هـ - اإلزام املحا�سب القانوين فـي العقد املربم معه بالتحقق من قيامهم بتطبيق 
اأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�سادرة تنفيذا لهما، وبتقييم مدى 
كفاية ال�سيا�سات واالإجراءات املعتمدة املتعلقة مبكافحة غ�سل االأموال ومتويل 
اأو  االإرهاب، وت�سمني نتائج ذلك فـي تقريره، واإخطار الق�سم باأي مخالفات 

اأوجه ق�سور.

املــادة ) 25 (

داخلي  نظام  و�سع  العقاريني  واملطورين  العقارية  الو�ساطة  و�سركات  مكاتب  على  يجب 
توافرها  الواجب  الداخلية  وال�سوابط  واالإجراءات  واالأ�س�ض  ال�سيا�سات  يت�سمن  منا�سب 
اأن  على  العمل،  وحجم  املخاطر  درجة  على  بناء  االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�سل  ملكافحة 

يت�سمن االآتي:
1 - �سيا�سة وا�سحة ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب معتمدة من االإدارة العليا 
مع حتديثها با�ستمرار، تت�سمن اإجراءات تف�سيلية مكتوبة ملكافحة عمليات غ�سل 
للواجبات  دقيق  حتديد  فيها  يراعى  عنها،  واالإبالغ  االإرهاب  ومتويل  االأموال 
اأحكام قانون مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب  وامل�سوؤوليات مبا يتفق مع 

واأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�سادرة تنفيذا لهما.
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2 - اآلية منا�سبة معتمدة من االإدارة العليا للتحقق من االلتزام باأحكام قانون مكافحة 
غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب والتعليمات والقرارات ال�سادرة تنفيذا له.

من  للتاأكد  الداخلية  والرقابة  ال�سبط  اأنظمة  فح�ض  تكفل  التي  االإجراءات   -  3
فعاليتها فـي مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، واقرتاح ما يلزم ال�ستكمال 

اأي نق�ض بها اأو ما حتتاجه من حتديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
4 - االأ�س�ض الالزمة لت�سنيف العمالء ح�سب درجة املخاطر فـي �سوء ما يتاح للمكتب 

من وثائق ومعلومات وبيانات.
القانون وهذه  امل�سددة للعمالء وفقا الأحكام  الواجبة والعناية  العناية  اإجراءات   -  5

الالئحة.
6 - اإجراءات االحتفاظ بال�سجالت وامل�ستندات واملعلومات والبيانات املتعلقة بالعناية 

الواجبة ب�ساأن العمالء.

املــادة ) 26 (

اإن�ساء وحدة تدقيق  العقاريني  واملطورين  العقارية  الو�ساطة  يجب على مكاتب و�سركات 
داخلية من كادر م�ستقل وموؤهل لتقييم مدى االلتزام بال�سيا�سات وال�سوابط الداخلية فـي 

ال�سركة واالإجراءات املتبعة ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.

املــادة ) 27 (

يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني و�سع �سيا�سات واإجراءات 
غ�سل  واإدارة مخاطر  العمالء  الواجبة جتاه  العناية  الأغرا�ض  املطلوبة  املعلومات  لتبادل 

االأموال ومتويل االإرهاب وتوفري �سمانات كافية ب�ساأن �سرية تبادل املعلومات.

املــادة ) 28 (

نية  اأو  املركز  اإبالغ  عن  اآخر  طرف  اأي  اأو  احلقيقي  امل�ستفيد  اأو  للعميل  االإف�ساح  يحظر 
اجلارية  التحقيقات  اأو  بها  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  اأو  امل�سبوهة  باملعامالت  اإبالغه 

ب�ساأنها، وذلك باأي و�سيلة وباأي طريقة كانت، مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.
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املــادة ) 29 (

 يحظر على كل من اطلع اأو علم بحكم عمله بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر على اأي معلومات 
اأو بيانات مت تقدميها اأو تبادلها مبوجب اأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�سادرة 
تنفيذا لهما، اإف�ساء اأي من هذه املعلومات اأو البيانات، اأو االإف�ساح عنها باأي طريقة كانت 

اإال الأغرا�ض تنفيذ القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�سادرة تنفيذا لهما.

املــادة ) 30 (

دون االإخالل باأحكام القانون وهذه الالئحة، يجب على مكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية 
واملطورين العقاريني تنفيذ االلتزامات الواردة فـي القرارات الدولية ذات ال�سلة مبكافحة 
غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب واجبة النفاذ مبا فـي ذلك القرارات ال�سادرة حتت الف�سل 

ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة والتي يتم اإبالغهم بها من قبل اجلهات املخت�سة. 

املــادة ) 31 (

 اإذا كان مكتب اأو �سركة الو�ساطة العقارية واملطور العقاري �سمن جمموعة مالية، فيجب 
على املجموعة املالية، باالإ�سافة اإلى االلتزامات املن�سو�ض عليها فـي القانون وهذه الالئحة 
بالن�سبة ملكاتب و�سركات الو�ساطة العقارية واملطورين العقاريني، تطبيق برامج ملكافحة 
غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب على م�ستوى املجموعة ككل، مبا فيها الفروع وال�سركات 
التي متتلك املجموعة اأغلبية فيها، مع االأخذ فـي االعتبار مخاطر غ�سل االأموال ومتويل 

االإرهاب وحجم االأعمال.

املــادة ) 32 (

يتولى الق�سم اخت�سا�ساته املحددة قانونا، وعلى االأخ�ض االآتي:
العقارية واملطورين  الو�ساطة  الرقابة والتفتي�ض واملتابعة على مكاتب و�سركات   - 1

العقاريني.
2 - تلقي تقارير التدقيق املايل املعتمدة نهاية كل عام ميالدي من املكاتب وال�سركات 
واملطورين العقاريني والتدقيق عليها، وله اأن يطلب ما يراه �سروريا من اأوراق 

وم�ستندات ومعلومات و�سجالت للتحقق من �سحة تلك التقارير.
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3 - املوافقــة على تعييــن اأي �سخــ�ض كم�ســوؤول التـــزام، ورف�ض املوافقة على التعيــني 

متى توافرت لديه �سبهات متعلقة به، كما يحق له �سطب ا�سم اأي م�سوؤول التزام 

باأي  االلتزام  م�سوؤول  اإخالل  حال  فـي  اآخر  �سخ�ض  تعيني  وطلب  �سجالته  من 

من التزاماته املن�سو�ض عليها فـي القانون اأو هذه الالئحة، وذلك دون االإخالل 

بوجوب اإحالته للجهات املخت�سة حال وجود �سبهة جنائية بحقه.

املــادة ) 33 (

عند مخالفة اأي من مكاتب اأو �سركات الو�ساطة العقارية اأو املطورين العقاريني الأحكام 

هذه الالئحة اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا لها، يعد الق�سم مح�سرا باملخالفة املرتكبة يرفع 

 )52( املادة  فـي  عليها  املن�سو�ض  اجلزاءات  اأو  التدابري  اأكرث من  اأو  واحد  للوزير التخاذ 

من القانون، مع اإبالغ املركز بالتدابري واجلزاءات املتخذة، ويجوز ن�سرها بو�سائل الن�سر 

املختلفة.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قرار وزاري

رقم 2021/105
ب�ساأن حظر البيع اأو ال�سراء اأو التداول اأو االإعالن اأو الرتويج

 لل�سلع واملنتجات واخلدمات من خالل الت�سويق ال�سبكي اأو الهرمي
ا�ستنادا اإلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإلى وزارة 
التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

فـي تطبيق اأحكام هذا القرار يق�سد بالت�سويق ال�سبكي اأو الهرمي اأي طريقة يلجاأ اإليها 
امل�ستهلكني االآخرين بق�سد  امل�ستهلك الختيار قائمة من  املروج لدعوة  اأو  املعلن  اأو  املزود 
�سراء ال�سلعة اأو تلقي اخلدمة مقابل منفعة يح�سل عليها امل�ستهلك االأول، وو�سعهم جميعا 
فـي جمموعات هرمية اأو �سبكية بق�سد جمع املال من اأكرب عدد من امل�سرتكني فـي ال�سبكة 

اأو الهرم.
املــادة الثانيــــة

يحظر بيع اأو �سراء اأو تداول اأو االإعالن اأو الرتويج الأي �سلعة اأو منتج اأو خدمة من خالل 
الت�سويق ال�سبكي اأو الت�سويق الهرمي لها، باأي و�سيلة اإلكرتونية اأو غري اإلكرتونية.

املــادة الثالـثــــة
تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )5000( خم�سة اآالف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام 

هذا القرار، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.

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

�سـدر فـي: 16 من ذي الحجة 1442هـ

املـوافــــق: 26 من يوليــــــــــــو 2021م                                                                                                             
قيـ�س بــن محمـد بـن مو�ســى اليو�ســف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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وزارة العمـــل
قــرار وزاري

رقـــم 2021/129 
بتعديل بع�ض اأحك�م القرار الوزاري رقم2016/340 ب�ص�أن ر�صوم اإ�صدار 
وجتديد تراخي�ض ا�صتقدام القوى الع�ملة غري العم�نية ومزاولة عمله�

ا�ستنـــادا اإلى قانــــون العمــــل ال�ســادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانـــي رقـــم 2003/35،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها واعتمـاد 

هيكلـــهـــا التنظيـمي،
واإلى القرار الوزاري رقم 2016/340 ب�ساأن ر�سوم اإ�سدار وجتديد تراخي�ص ا�ستقدام القوى 

العاملة غري العمانية ومزاولة عملها،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 
املــ�دة الأولـــــى 

القرار  من  الثانية  املادة  من  )ثانيا(  من  اجلدول  اأ�سفل  الواردة  الفقرة  بن�ص  ي�ستبدل 
الوزاري رقم 2016/340 امل�سار اإليه، الن�ص الآتي:

" وتنطبق البنود املذكورة فـي اجلدول الوارد فـي البند )ثانيا( على املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة، �سريطة توافر الآتي: 

اأ - اأن تكون املوؤ�س�سة مملوكة لأ�سحاب عمل متفرغني لإدارتها - احلا�سلة على بطاقة 
ريادة الأعمال - وم�سجلني لدى هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وموؤمن 
عليهم لدى الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية، وي�ستثنى املتقاعدون احلا�سلون 
على بطاقة ريادة الأعمال من الت�سجيل لدى الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. 
ب - اأن يكون الت�سهيل ملوؤ�س�سة واحدة فقط دون غريها من املوؤ�س�سات اململوكة لأ�سحاب 

املوؤ�س�سة.
ج - ت�سغيـل عمانــي واحــد على الأقـل فـي حـــال كان طلب الرتخيـــ�ص لعـــدد مــن )6( 

�ستة عمال اإلى )10( ع�سرة عمال".
املــ�دة الث�نيــــة 

يلغى كــل مــــا يخالـف هـذا القرار، اأو يتعار�ص مع اأحكـامـه.

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

�صـدر فـي :  19  من ذي احلجة 1442هـ
املـوافــــق :  29  من يوليـــــــــــــو 2021م                                                   

د. حم�د بن �صعيد بن علي ب�عوين                                                 
                                                                                    وزيـــــــــــر العمــــــــــل
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات الرباءات املقبولة، وعلى كل ذي م�سلحة احلق فـي 
االعرتا�ض اأمام الدائرة خالل )120( يوما من تاريخ الن�سر وذلك طبقا للمادة )9 - 5- ج(

وفقا الأحكام قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 واملادة 
)31(من الئحته التنفيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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 - 1
)21(OM/P/2016/00006

)22(17/1/2016

)31(  US2013/055365

)32(16/8/2013 

)33(US

و�سيلة حتكم بالتدفق للتحكم بالتدفق باالعتماد على طور مائع.)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بو�سيلة حتكم بالتدفق ميكن اأن تت�سمن ماء فـي غرفة، )57(
يكون للغرفة حجم متغري ع�سو تقييد تدفق يقوم باالإزاحة ا�ستجابة لتغري فـي 
حجم الغرفة وو�سيلة اإمالة ت�سع �سغطا فـي الغرفة. ميكن اأن تت�سمن طريقة 
للتحكم فـي تدفق بخار فـي بئر توفري و�سيلة حتكم بالتدفق والتي تقوم بتغيري 
املقاومة للتدفق فـي البئر و�سيلة التحكم بالتدفق تت�سمن غرفة لها حجم متغري 
ماء مو�سوع فـي الغرفة وو�سيلة اإمالة. توؤثر و�سيلة االإمالة بحجم الغرفة. ميكن 
اأن تت�سمن و�سيلة حتكم بالتدفق اأخرى ماء فـي غرفة يكون للغرفة حجم متغري 
ع�سو تقييد تدفق يقوم باالإزاحة ا�ستجابة لتغري فـي حجم الغرفة وو�سيلة اإمالة 

والتي تقلل نقطة الغليان للماء فـي الغرفة.

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES٫ INC

)72(•             FRIPP٫ Michael٫ L 
•                 GANO٫ John٫ C 
• MURPHREE٫ Zachary٫ R
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 - 2
)21(OM/P/2018/00192

)22(28/6/2018

)31(  SG10201603466W

)32(29/4/2016 

)33(SG

نظام لتحديد املوقع اجلغرافـي جلهاز محمول.)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة ونظام لتحديد املوقع اجلغرافـي جلهاز محمول. )57(
وي�سمل تلقي عدة معايري راديو اأولى فـي برج خلوي اأول، ثم تلقي عدة معايري 
راديو ثانية فـي برج خلوي ثان، حيث يتم تعليم معايري الراديو الثانية املتعددة 
متعددة  اأ�سا�سية  خلية  مناذج  عدة  وتوليد  املتعددة،  االولى  الراديو  معايري  عن 
اخللية  مناذج  وت�ستخل�ض  املتعددة  والثانية  االأولى  الراديو  معايري  با�ستعمال 
الناجتة املتعددة على �سورة ا�ستف�سار من جهاز املحمول ومناذج اخللية االأ�سا�سية 
املتعددة ثم يقدر الو�سع اجلغرافـي جلهاز املحمول من مناذج اخللية االأ�سا�سية 
املتعددة حيث يتحدد املوقع اجلغرافـي جلهاز محمول اإح�سائيا با�ستعمال مناذج 

اخللية الناجتة املتعددة.

)71(CERTIS CISCO SECURITY PTE. LTD

)72(•                        Poh Beng TAN
•                   Joon Keng YONG
•                  Keen Hon WANG
•  Caitan Rernandes ROBERT
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�إعــــــــالن
املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 
ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 112729

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سنع متور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برج ال�سحوة للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 99 ر.ب: 104, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114027

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سرية امل�ستقبل الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 232 ر.ب: 515, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130571

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم ومقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمي�س بن �سامل بن خمي�س ولد وادي للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 981 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/8/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133514

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر بن خلفان النظريي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: العامرات, محافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143867

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافترييات)بيع  خدمات  والباردة(,  ال�ساخنة  امل�سروبات  وحت�سري  املقاهي)بيع  خدمات 

وحت�سري امل�سروبات ال�ساخنة والباردة(, خدمات املطاعم )بيع وحت�سري امل�سروبات ال�ساخنة 

والباردة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع محمد حمد املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144560

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت املعلومات التجارية, ن�سر مواد الدعاية والإعالن, الإعالن بالربيد املبا�سر, 

حتديث مواد الدعاية والإعالن, ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن, دعاية واإعالن, خدمات 

اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات, املعلومات والأخبار عن الأعمال, خدمات 

اقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة فـي ال�سحف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقلني للخدمات الإعالمية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145649

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ملا للحالقة والتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146503

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعمال الديكور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول الع�سرية لالإبداع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146521

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع العطورات وم�ستح�سرات التجميل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور عبداللـه �سعيد الها�سمية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146528

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة , البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة لالأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلودة والريادة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146539

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد ال�سحية وم�ستقاتها والت�سدير وال�سترياد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج الن�سر للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146540

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ابن الغافري احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/16

-41-



اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146541

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدم  التي  املقاهي  اأ�سا�سي,  ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم  التي  املقاهي)املقاهي  خدمات 

امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوحدة القاب�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/16

          

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146543

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة واملن�سوجات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو القا�سم البو�سعيدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146545

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإح�سان للتجارة واخلدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146546

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف العام للمباين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دارنا للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146712

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرمدية العاملية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146715

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العالج الطبيعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة الأماكن للمقاولت والأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146718

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سلع ال�سيدلنية والطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سامية الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146720

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآي�س كرمي وم�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيوف الأفق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146722

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املاأكولت واحللويات واملعجنات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأماين �سحار للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146725

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو, بن غري محم�س, �ساي, حلويات, �سكر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جاما ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146727

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اإدارة الأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمان العاملية املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146729

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع امل�ستلزمات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سهالء خالد جمعان باوزير للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146730

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع و�سيانة الهواتف املتحركة واحلا�سب الآيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: را�سد املحروقي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146731

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللويات واملعجنات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرابط الأف�سل للتجارة احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146732

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146734

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنبار للعقارات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146736

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت ال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات وادي اجلزي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146742

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأواين لغايات منزلية, اأواين, �سواين لغايات منزلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القيا�س املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/22

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146743

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مها �سيان للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146744

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة اأربق للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146746

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمة ال�سروق للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146747

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدهليز الذهبي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146748

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سول امل�ستقبل لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146749

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الأجماد العاملية لالأعمال والإعمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146751

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مكتوم العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146752

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم بطاقة عمل)الت�سميم على ال�سا�سات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل وادي و�سغ للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146753

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مظفر بن محمد بن عمر البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146754

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات  الإلكرتونية,  املحفظة  دفع  خدمات  التاأمني,  خدمات  املايل,  التح�سيل  تنظيم 

وكالت  خدمات  الديون,  حت�سيل  وكالت  خدمات  الئتمان,  مكاتب  خدمات  التمويلية, 

العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان لال�ستثمارات والتمويل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146764

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املراتب ال�سحية الأ�سرة والأغطية والو�سادة والبطانيات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القبـــــ�س ما وراء البحار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146767

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سموخ الطائر للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146768

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املالب�س, غ�سيل وكي املالب�س, غ�سل البيا�سات, الغ�سيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سمو العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146771

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النقاء لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146781

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ, غاليني تبغ, �سجائر, علب �سجائر, ادوات تنظيف غاليني التبغ, ال�سجائر الإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يو�سف ر�سا لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146788

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برادات, بيع املواد الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثنائي ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146790

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية )اأن�سطة مدن الت�سلية ومدن الألعاب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبوحمد الهديفي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146791

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سها  م�سروبات  املنزلية,  للغايات  للطعام, مطريات حلوم  ن�سا  الذرة,  ف�سار حب  �ساي, 

ال�ساي, ال�سندوي�سات باجلنب, حلي باحللويات لتزيني الكعك, كرات جوز الهند )نوع من 

باحلليب,  كاكاو  م�سروبات  �سكر,  حلويات,  �سكرية  اأقرا�س  �سكرية,  حلويات  احللويات(, 

م�سروبات قهوة باحلليب, مالتوز �سكر امللت, املو�س )حلوى( �سكريات, �سكر نخيلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العاملية ال�ساملة للتجارة العامة ) املنطقة احلرة ب�ساللة(

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146792

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزهار م�سقط املثالية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146793

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات زهور عطور, عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور, م�ستح�سرات تبخري عطور, عطور, 

لغايات  األوان,  مزيالت  ق�سر  م�ستح�سرات  �سعر,  مزيالت  بخور,  طيارة,  زيوت  عطور 

التجميل, اأعواد البخور, مزيالت طالء الأظافر, حجارة تنعيم, �سابون, كرميات تبيي�س 

الب�سرة, خ�سب معطر, ملمع اأظافر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العامري و�سركائه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146800

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهند�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حنان عبداللـه لال�ست�سارات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146802

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قم�سان  مالب�س,  مالب�س,  اأحزمة  كتانية,  مالب�س  للمالب�س,  �سيالت  مالب�س,  واقيات 

خمر  للمواليد,  مالب�س  معاطف,  لالأطفال,  �سراويل  جاهزة,  مالب�س  مالب�س,  م�سرولة 

مالب�س, مالب�س تقليدية, واقي من الطفح اجللدي, عباءات ن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنم املدينة املتقدمة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146804

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة, م�ستح�سرات منكهة للطعام, كاكاو, قهوة, كعك, �ساي املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية املتحدة للم�ساريع املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146805

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم الفني واملهني دون م�ستوى التعليم العايل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز نائلة للفنون الت�سكيلية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146806

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س الن�سائية والأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنتوت العاملية للت�سوق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146808

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�ستنة, ت�سميم وتنفيذ احلدائق, , خدمات زرع اأ�سجار وب�ستنة وت�سميم مناظر طبيعية, 

الأع�ساب  من  التخل�س  اأع�ساب,  وق�س  ب�ستنة  خدمات  وب�ستنة,  حدائق  تن�سيق  خدمات 

ال�سارة فـي الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمود احلكماين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146810

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غيوم الرو�سة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146816

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)مطاعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمران لتطوير الأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146818

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تو�سيل الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سول الأربعة الدولية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146820

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طابعات  ملحقاتها(,  مع  اأنواعها  بكافة  احلوا�سيب  اأجهزة  حا�سوب)بيع  ذاكرات  اأجهزة 

األعاب  ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب, اأجهزة ال�ستقبال والإر�سال, بطاقات ذاكرة لأجهزة 

م�سجلة,  حا�سوب  برجميات  م�سجلة,  حا�سوب  برامج  الفيديو,  عر�س  اأجهزة  الفيديو, 

برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل, هواتف ذكية)بيع الهواتف الذكية بكافة اأنواعها 

اأغلفة للهواتف الذكية, حافظات للهواتف الذكية,  اأنواعها(,  بيع �سواحن الهواتف بكافة 

اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية, اأجهزة لإعداد اأفالم الت�سوير ال�سينمائي, برجميات لألعاب 

الكمبيوتر قابلة للتحميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عائلة امل�ستقبل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146821
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز, �سندوي�سات, م�سروبات ا�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, فطائر, �ساي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم الفعوان ال�ساملة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138826
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الو�سافة فـي احلفالت الجتماعية, تاأجري مالب�س ال�سهرة, دفن املوتى, خدمات وكالت 
الزواج, تخطيط وترتيب ملرا�سم الزفاف, خدمات التوا�سل الجتماعي ال�سبكي, ا�ست�سارات 
على  احلقول  اأ�سماء  تاأجري  املنزلية,  الرعاية  املرافعات, خدمات  الفكرية, خدمات  امللكية 

الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: يال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 501913, دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/9/3

��ســـــــــم �لوكيـــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بو�سر, خلف جامع الأمني, �سكة رقم 5509 من بعد الكلية العاملية 
مكتــب  الثاين,  الطابق   ,1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا,  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138822
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كوا�سف قطع النقد املقلدة، م�سغالت و�سائط محمولة، �سور كرتونية متحركة، برامج كمبيوتر 
)برجميات قابلة للتنزيل(، هواتف ذكية، لوحات اإعالنات الكرتونية، اأجهزة كمبيوتر، اأجهزة 

ملحقة بالكمبيوتر، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل، اأجهزة معاجلة البيانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/3

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد الكلية العاملية 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138823
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجارية  االإدارة  الكمبيوتر،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  واإعالن،  دعاية 
ا�ست�سارات  )لالآخرين(،  املبيعات  ترويج  باالآخرين،  اخلا�سة  واخلدمات  ال�سلع  لرتخي�ص 
محرك  حت�سني  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  املوظفـني،  �سوؤون  اإدارة 
توفـري  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  املبيعات، حتديث  البحث لرتويج 
�سوق عرب االإنرتنت للم�سرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات، توفـري املعلومات واالأخبار عن 

االأعمال عرب موقع الويب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/3

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد الكلية العاملية 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138824
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سول  اإمكانية  توفـري  الال�سلكي  البث  الكابل  عرب  التلفزيوين  البث  التلفزيوين  البث 
توفـري  االنرتنت  عرب  املحادثة  غرف  توفـري  العاملية  الكمبيوتر  �سبكات  اإلى  امل�ستخدم 
طريق  عن  االت�ساالت  االنرتنت  منتديات  توفـري  البيانات  قواعد  اإلى  الو�سول  اإمكانية 
الهواتف اخللوية توفـري تو�سيالت لالت�سال مع �سبكة حا�سوب  الهاتف االت�ساالت عرب 

عاملية عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/3

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد الكلية العاملية 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138825
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سناعي،  الت�سميم  الداخلي،  الديكو  ت�سميم  التجميل،  اأبحاث  ال�سحابية،  احلو�سبة 
توفـري اأجهزة بحث فـي االإنرتنت، ت�سميم االأزياء، امل�سح، البحث العلمي، ت�سميم برامج 

احلا�سوب، اختبار كفاءة املركبات على الطرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/3

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد الكلية العاملية 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98277

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/7/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1166 فـي 2016/10/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: بن راهي الدولية

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اليمامة الرائدة للم�ساريع التجارية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:19 ر.ب: 137

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/26م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24449 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 19

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/10/12م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 770 فـي 2004/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الدورادو �ستون اوبري�سنز ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الدورادو �ستون ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�ســــاوث   300 �سويـــت  باركواي,  فرونـــت  ريفــر  �ســاوث   10701 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جوردان يوتاه 84095, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/6/25م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 7/15/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29257 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/4/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 783 فـي 2005/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الدورادو �ستون اوبري�سنز ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الدورادو �ستون ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�ســــاوث   300 �سويـــت  باركواي,  فرونـــت  ريفــر  �ســاوث   10701 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جوردان يوتاه 84095, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/6/25م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24449 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 19

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/10/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 770 فـي 2004/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الدورادو �ستون ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بورال �ستون برودكت�س ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 200 مان�سيل كورت اإي�ست, جناح 305 روزويل, جورجيا 30076, 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/6/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29257 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 783 فـي 2005/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الدورادو �ستون ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بورال �ستون برودكت�س ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 200 مان�سيل كورت اإي�ست, جناح 305 روزويل, جورجيا 30076, 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/6/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27804

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/2/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 779 فـي 2004/11/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة الريف للتموين و ال�سترياد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الريف للتموين وال�سترياد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بناية 4127  ر.ب: 14337 رقم اإ�سافـي 6635, املدينة ال�سناعية 

اجلديدة 3 الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27805

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/2/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 781 فـي 2004/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة الريف للتموين و ال�سترياد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الريف للتموين وال�سترياد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بناية 4127  ر.ب: 14337 رقم اإ�سافـي 6635, املدينة ال�سناعية 

اجلديدة 3 الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96615

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/8/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1147 فـي 2016/5/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة الريف للتموين و ال�سترياد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الريف للتموين وال�سترياد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بناية 4127  ر.ب: 14337 رقم اإ�سافـي 6635, املدينة ال�سناعية 

اجلديدة 3 الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96616

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/8/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1147 فـي 2016/5/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة الريف للتموين و ال�سترياد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الريف للتموين وال�سترياد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بناية 4127  ر.ب: 14337 رقم اإ�سافـي 6635, املدينة ال�سناعية 

اجلديدة 3 الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96617

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/8/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1147 فـي 2016/5/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة الريف للتموين وال�سترياد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الريف للتموين وال�سترياد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بناية 4127  ر.ب: 14337 رقم اإ�سافـي 6635, املدينة ال�سناعية 

اجلديدة 3 الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96618

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/8/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1147 فـي 2016/5/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة الريف للتموين و ال�سترياد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الريف للتموين وال�سترياد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بناية 4127  ر.ب: 14337 رقم اإ�سافـي 6635, املدينة ال�سناعية 

اجلديدة 3 الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96619

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/8/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1206 فـي 2017/8/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة الريف للتموين و ال�سترياد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الريف للتموين وال�سترياد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بناية 4127  ر.ب: 14337 رقم اإ�سافـي 6635, املدينة ال�سناعية 

اجلديدة 3 الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127338 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/19م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1296 فـي 2019/6/9م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الدرة الف�سية احلديثة للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رموز احلياة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: محافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137442 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/11/4م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1354 فـي 2020/8/24م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سموخ العامرات املتحدة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبو هيثم الرا�سدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 121ر.ب: 418, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/15م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

169063
امير�سون كليمات
 تكنولوجيا، انك

2012/11/21التجارة وال�سناعة

269064
امير�سون كليمات
 تكنولوجيا، انك

2012/10/21التجارة وال�سناعة

374584
�سركة الهدى للفنادق 

وال�سياحة �س م ك
2013/7/9التجارة وال�سناعة

474585
�سركة الهدى للفنادق 

وال�سياحة �س م ك
2013/9/22التجارة وال�سناعة

574586
�سركة الهدى للفنادق 

وال�سياحة �س م ك
2013/3/24التجارة وال�سناعة

674587
�سركة الهدى للفنادق 

وال�سياحة �س م ك
2013/9/22التجارة وال�سناعة

774583
�سركة الهدى للفنادق 

وال�سياحة �س م ك
2013/7/9التجارة وال�سناعة

2012/3/26التجارة وال�سناعة�سركة �سدارة للكيميائيات867155

971985
�ستوديو اأي بي

 هولدجنز، ال ال �سي
2013/1/7التجارة وال�سناعة

1071986
�ستوديو اأي بي 

هولدجنز، ال ال �سي
2013/1/7التجارة وال�سناعة

2013/1/7التجارة وال�سناعةاأي بي هولدنغز ال ال �سي1171946

-77-



اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2013/1/7التجارة وال�سناعةاأي بي هولدنغز ال ال �سي1271947
2012/9/24التجارة وال�سناعةاأوفي�سال بيلوتك�س، ال ال �سي1369831

2013/1/7التجارة وال�سناعةاأوفي�سال بيلوتك�س، ال ال �سي1571683

2014/3/4التجارة وال�سناعةاأوفي�سال بيلوتك�س، ال ال �سي1471684

165899
دومينوز اآي بي

 هولدر ال ال �سي
2000/5/30التجارة وال�سناعة

175900
دومينوز اآي بي

 هولدر ال ال �سي
2000/5/30التجارة وال�سناعة

185901
دومينوز اآي بي

 هولدر ال ال �سي
2000/5/30التجارة وال�سناعة

195902
دومينوز اآي بي

 هولدر ال ال �سي
2000/5/30التجارة وال�سناعة

205903
دومينوز اآي بي

 هولدر ال ال �سي
2000/5/30التجارة وال�سناعة

215904
دومينوز اآي بي

 هولدر ال ال �سي
2000/5/30التجارة وال�سناعة

2004/12/14التجارة وال�سناعةكوجليت - بلموليف كومبني2226181

2325959
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2006/5/22التجارة وال�سناعة

2426428
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2005/1/30التجارة وال�سناعة

2526608
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2009/12/29التجارة وال�سناعة
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م
رقم 
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تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2626838
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2005/1/30التجارة وال�سناعة

2769552
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

2869837
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

2969838
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

3069839
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/8/25التجارة وال�سناعة

3169840
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

3269841
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

3369843
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/8/25التجارة وال�سناعة

3469844
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

3569846
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

3669847
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

3769848
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

-79-



اجلريدة الر�سمية العدد )1401(

م
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تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

3869849
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/1/7التجارة وال�سناعة

3969850
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

4069851
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

4169852
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

4269853
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

4369854
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

4469855
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/8/25التجارة وال�سناعة

4569857
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

4669858
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

4769859
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

4869860
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

4969861
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/8/25التجارة وال�سناعة
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م
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تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

5069862
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/8/25التجارة وال�سناعة

5169863
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/9/24التجارة وال�سناعة

5269864
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/8/25التجارة وال�سناعة

5370137
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2014/1/22التجارة وال�سناعة

5470138
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

5570510
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

5670511
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

5770512
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

5870513
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

5970514
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

6070515
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

6170516
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة
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تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

6270517
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

6370518
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2013/1/7التجارة وال�سناعة

6470519
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

6571562
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 

كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/12/8التجارة وال�سناعة

2008/4/23التجارة وال�سناعةمهراجا اورجني�سي�سن مليتد6626491

2008/4/23التجارة وال�سناعةمهراجا اورجني�سي�سن مليتد6726492

2008/4/23التجارة وال�سناعةمهراجا اورجني�سي�سن مليتد6826493

2008/4/23التجارة وال�سناعةمهراجا اورجني�سي�سن مليتد6926494

2013/3/27التجارة وال�سناعةذي يوكوهاما ربر كمبني، ليمتد7070040

2012/6/18التجارة وال�سناعة�سركة �سدارة للكيميائيات7168742

2012/12/8التجارة وال�سناعة�سلجني كوربوري�سن7270965

736292
كنتاكى فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2000/6/24التجارة وال�سناعة

746293
كنتاكى فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2000/6/24التجارة وال�سناعة

2013/11/3التجارة وال�سناعةم�سنع الرحاب احلديث للعطور7574220

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد7669236

2012/9/11التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد7769237
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2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد7869241

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد7969246

2012/6/18التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8069251

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8169247

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8269252

2012/9/11التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8369238

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8469243

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8569248

2012/6/18التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8669239

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8769244

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8869249

2012/6/18التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد8969254

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد9069240

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد9169245

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد9269250

2012/6/18 التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد9369255

2012/11/21التجارة وال�سناعةوالتون انرتنا�سيونال ليمتد9471692

2012/11/21التجارة وال�سناعةوالتون انرتنا�سيونال ليمتد9571693

2012/11/21التجارة وال�سناعةوالتون انرتنا�سيونال ليمتد9671694

2005/1/16التجارة وال�سناعةاأو�سكار دي لرينتا ال ال �سي9726127
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول( :
)بالألـف(

2021/6/30م
ريال عماين 

)بالألـف(

2020/6/30م
ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب و الف�سة 
املوجودات الأجنبية :

اأ - اأر�سدة لدى البنوك فـي اخلارج
ب - احتياطي لدى �سندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية
امل�ستحقات من احلكومة

امل�ستحقات من البنوك املحلية
ح�سة ال�سلطنة لدى �سندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة ) �سافـي (
املوجودات الأخرى

3.624.959
125.870

2.963.328

657

6.714.157
215.161
84.562

226.867
43.673
80.247

593

6.611.652
756.944
45.251

218.815
44.045
76.762

========7.754.062========7.365.324املجمـــــوع
املطلوبات )اخل�صوم( :

النقد امل�سدر
امل�ستحقات للحكومة

امل�ستحقات للبنوك املحلية :
اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأخرى

ح�ساب �سندوق النقد الدويل بالريال العماين 
القيمة ال�سافية :

اأ - راأ�س املال
ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

1.740.544
382.623

1.000.000
426.038
227.450

1.768.469
1.436.669

2.123.167
156.581
226.933

1.653.488

1.833.979
1.385.518

2.554.884
153.312
218.858

1.607.511

=========7.754.062=========7.365.324املجمـــــوع
البنك املركزي العماين

البنـك املركــزي العمانــي
اإعـــــــالن

ا�ستنـادا اإلـى املادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�سرفــي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2000/114 ، 
يعلـن البنـك املركـــزي العمانــــي بــــاأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2021/6/30م ، 

كانت كما يلي  :
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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�ؤ�ش�شة ال�شدفة البي�شاء �ش.م.م

يعلن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  البي�ساء  ال�سدفة  موؤ�س�سة 
١2٧٩٣٦٩, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/2٩م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 احليل اجلن�بية - والية ال�شيب - محافظة م�شقط

 هاتف رقم:٩٩٤٧٥٢٨١ - ٩٨٠١١٨٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شف�ح الذهبية للتجارة �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الدولية  اخلليج  مكتب  يعلن 
�سركة ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
١٧٣2٣٣١, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٤/2٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 احليل اجلن�بية - والية ال�شيب - محافظة م�شقط

 هاتف رقم:٩٩٤٧٥٢٨١ - ٩٨٠١١٨٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة ال�شرق االأو�شط للنفط والغاز �ش.م.م
يعلن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
ال�سرق االأو�سط للنفط والغاز �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
١٠٦٦٥٨٨, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٥/2٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 احليل اجلن�بية - والية ال�شيب - محافظة م�شقط

 هاتف رقم:٩٩٤٧٥٢٨١ - ٩٨٠١١٨٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب اأطل�ش - محا�شب�ن قان�ني�ن وا�شت�شاري�ن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كهالن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه   - اأطل�ش - محا�سبون قانونيون وا�ست�ساريون  يعلن مكتب 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت  للتجارة  كهالن 
١٠٣٠٠٤٣, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
روي - محافظة م�شقط
�ش.ب:١٩٢ ر.ب:١١٢ 

هاتف رقم:٢٤٧٠٦٥٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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مكتب بي دي اأو
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفريات القمر �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سفريات القمر �ش.م.م, وامل�سجلة  اأو  يعلن مكتب بي دي 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,١٦٤٠١٥١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
2٠2١/٧/٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�شاطئ القرم - والية ب��شر - محافظة م�شقط

�ش.ب:١١٧ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٢٩٠٠١٠٠٠  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب طالل اأب� غزالة و�شركاه - محا�شب�ن قان�ني�ن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأي بي اآي �ش�اتيك )عمان( )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلن مكتب طالل اأبو غزالة و�سركاه - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
اأي بي اآي �سواتيك )عمان( )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل 
الـتجاري بالرقـم ١٠٥٠٩٠٤, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2٠/١2/2٤م, وللم�سفي وحـده 
امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
ال�طية - بناية الرميلة - الطابق الثاين - مكتب رقم:٢٢

�ش.ب:٢٣٦٦ ر.ب:١٢٢ 
هاتف رقم:٢٤٥٦٠١٥٣ - ٢٤٥٦٣٦٥٠  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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زي�ن بنت را�شد بن �شامل اجلابرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاتي فا�ش�ن للتجارة �ش.م.م

تعلن زيون بنت را�سد بن �سامل اجلابرية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة تاتي فا�سون للتجارة 
وحـدها  وللم�سفية   ,١2٨٤٠٧٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية  حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
محافظة م�شقط

�ش.ب:٢٦٠٢ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم:٩٩٤٢٣٣٣٤  

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــية

عي�شى بن �شالح بن حم�د البطا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نهر االأملا�ش �ش.م.م

يعلن عي�سى بن �سالح بن حمود البطا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نهر االأملا�ش �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٦٠٧2٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٦٠ ر.ب:١١٦ 

هاتف رقم:٩٥٩٩٩٠٥٢  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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عمر بن عبداللـه بن علي القتبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الب�ادي للخدمات العقارية �ش.م.م

للخدمات  البوادي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القتبي  علي  بن  عبداللـه  بن  عمر  يعلن 
وللم�سفي   ,١٠٠٨٥١٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  العقارية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٣٢٠٨٨٨  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العا�شمة الأنظمة املعل�مات �ش.م.م

الأنظمة  العا�سمة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القتبي  علي  بن  عبداللـه  بن  عمر  يعلن 
بالرقـم ١٧٩٨١٣٨, وللم�سفي  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  املعلومات �ش.م.م, 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٣٢٠٨٨٨  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

اأحمد بن �شلطان بن زايد اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع الق�يعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �سلطان بن زايد اجلحافـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روائع القويعة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٧٣٥٤,  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٦/2٣م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية امل�شيبي - محافظة ال�شرقية

�ش.ب:١١١ ر.ب:١٢٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلحافـي العاملية ملنتجات الغاز - ت�شامنية

العاملية  �سركة اجلحافـي  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  زايد اجلحافـي  �سلطان بن  اأحمد بن  يعلن 
  ,١2٥٤٦٠١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - الغاز  ملنتجات 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/2٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية امل�شيبي - محافظة ال�شرقية

�ش.ب:١١١ ر.ب:١٢٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

هالل بن محمد بن حمد الكي�مي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة هالل بن محمد الكي�مي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

بن محمد  �سركة هالل  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكيومي  بن حمد  بن محمد  يعلن هالل 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  الكيومي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
٣١٠٤٥٥٩, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٢٣ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٢٥٢٦٤٦٦  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

وليد بن �شامل بن نا�شر احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اخل�شراء الربونزية - ت��شية
يعلن وليد بن �سامل بن نا�سر احلرا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اخل�سراء 
الربونزية - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٥١٥٤٣, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٠٣١ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٧٤٥٣٣٢  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

حمد بن �شليمان بن حمد الب��شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منار املعبيلة احلديثة �ش.م.م
املعبيلة  منار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�سعيدي  حمد  بن  �سليمان  بن  حمد  يعلن 
احلديثة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٥٩٠2, وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٧/٦م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
املعبيلة - والية ال�شيب - محافظة م�شقط

�ش.ب:٢٣٧٩ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٥٤٤٨٢١٤  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

حمد بن محمد بن �شعيد ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة ن�ر�ش ال�شرية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

ال�سرية  نور�ش  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سحي  �سعيد  بن  محمد  بن  حمد  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاوالت  للتجارة 
١١٧2١٣2, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٠٣ ر.ب:٨٠٠

هاتف رقم:٩٩٣٦٨٠٨٢  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

بدر بن �شليمان بن را�شد الربطماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجرة اجلديدة للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املجرة اجلديدة  يعلن بدر بن �سليمان بن را�سد الربطماين 
للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٤٧٠٩, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/١١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية ب��شر - محافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٢٧٢٠٤٧٠  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإ�شحاق بن حارب بن �شيف ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإ�شحاق ال�شكيلي و�شريكه �ش.م.م
ال�سكيلي  اإ�سحاق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سكيلي  �سيف  بن  بن حارب  اإ�سحاق  يعلن 
و�سريكه �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٧٥٣٤, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/2٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
العذيبة - محافظة م�شقط

�ش.ب:٥٠ ر.ب:١٣٢
هاتف رقم:٩٥٩٩١٦٦٤  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

ح�شني ل�شكري خدادات البل��شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز م�شقط التجاري مل�اد البناء �ش.م.م
يعلن ح�سني ل�سكري خدادات البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز م�سقط التجاري 
ملواد البناء �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٥٩2٦٨, وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٧/٧م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخل��ش - والية ال�شيب - محافظة م�شقط

�ش.ب:٦٨ ر.ب:١١٣
هاتف رقم:٩٩٣١١٤٥٤  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

عبد العزيز بن اأحمد بن نا�شر اجله�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثالثي العاملي �ش.م.م
الثالثي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجله�سمي  نا�سر  بن  اأحمد  بن  العزيز  عبد  يعلن 
بالرقـم ١2٥٠٧٠٦, وفقا التفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  العاملي �ش.م.م, 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٧/٦م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخل��ش - والية ال�شيب - محافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٧٧٤٧٢٢٢  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

يا�شر بن حم�د بن خلفان العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربي واأوالده للتجارة - ت��شية
واأوالده  العربي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العربي  خلفان  بن  حمود  بن  يا�سر  يعلن 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥١٩٧٤٣, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/2٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 محافظة جن�ب الباطنة

�ش.ب:٥٤ ر.ب:٣١٤
هاتف رقم:٩٢٨٩٨٠٠١  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شعيد بن محمد بن �شعيد الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط�ط الزرقاء املثالية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن محمد بن �سعيد الغافري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلطوط الزرقاء 
الـتجاري بالرقـم ١2٧٩٦٨2, وفقا التفاق  ال�سجل  اأمانة  املثالية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٧/٥م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخل��ش - والية ال�شيب - محافظة م�شقط

�ش.ب:١٠٦٦ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٩٤٦٥٧٧٧  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

حمد بن �شلطان بن حمد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جم�هرات ال�شماء �ش.م.م

يعلن حمد بن �سلطان بن حمد العرميي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جموهرات ال�سماء 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٨٦١2١, وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣١٦١ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٩٣٥١١٣١  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شيخان بن �شعيد بن حميد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل م�شقط املا�شية �ش.م.م

يعلن �سيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تالل م�سقط املا�سية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٩٨٣٧٥, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/٧/٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
محافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٢٦٢٥٢١٦  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

�شامل بن م�شع�د بن �شعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباري اجلميلة للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرباري اجلميلة  يعلن �سامل بن م�سعود بن �سعيد الريامي 
وللم�سفي   ,١٧٤٩١2٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٠١٢ ر.ب:١١٧

هاتف رقم:٩٥٠٣٢٦٣٥  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

حم�د بن حمد بن برغ�ش ال�شبيبي وبرغ�ش بن حمد بن برغ�ش ال�شبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�ادي ال�شيل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
اأنـهما  ال�سبيبي  برغ�ش  بن  حمد  بن  وبرغ�ش  ال�سبيبي  برغ�ش  بن  حمد  بن  حمود  يعلن 
ال�سيل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى  يقــومان بت�سفـيــة �سركة بوادي 
2٠2٠/٦/١٣م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,١١2٤٨٦٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدهما  وللم�سفيني 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــيني  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
 والية اإزكي - محافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٢١١٧١٧٩  
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــيان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

�شليمان بن �شامل بن �شيخان العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رب�ع الطيبي للتجارة - ت�شامنية
الطيبي  ربوع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العزري  �سيخان  بن  �سامل  بن  �سليمان  يعلن 
وفقا   ,١١١٨٨٤١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٧/2٤م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اإزكي - محافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٣١٧١٩٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اأ�شعد بن �شعيد بن مره�ن الهطايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �ش�امخ اأدم التجارية - ت�شامنية
�سوامخ  يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع  اأنـه  الهطايل  �سعيد بن مرهون  اأ�سعد بن  يعلن 
 ,١١2٥2٤2 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - التجارية  اأدم 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2٠/١٠/٥م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اأدم - محافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٧٧٧٤٢٤٨  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

محمد بن منري بن محمد ال�شليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االألياف ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن محمد بن منري بن محمد ال�سليماين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االألياف ال�ساملة 
للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٦٤٣٠2, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/2٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية مطرح - محافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٦٣٥٥٥٨٧  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن علي بن محمد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدائرة البي�شاء الل�ؤل�ؤية للتجارة �ش.م.م
الدائرة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفار�سي  محمد  بن  علي  بن  عبداللـه  يعلن 
البي�ساء اللوؤلوؤية للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ,١٣١٧٣٧٥
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٢٠ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٣٢٣٤٦٤  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

�شعيد بن را�شد بن �شيف املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بلد االأ�شالة للتجارة - ت��شية

يعلن �سعيد بن را�سد بن �سيف املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بلد االأ�سالة للتجارة - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٨٠٨٠2٧٥, وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦٤٧٦٧٤٧  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

هزاع بن عبداللـه اآل عبد ال�شالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رحاب الديل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رحاب الديل للتجارة  اآل عبد ال�سالم  يعلن هزاع بن عبداللـه 
واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٧٨٨٤, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحم - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٦٢٠٢٦٦  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

اأحمد بن محمد بن را�شد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شائم م�شقط املتحدة للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن محمد بن را�سد الغيثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سائم م�سقط املتحدة 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٣٣٠٠, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ل�ى - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥١٧٨١٥٥  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

نا�شر بن محمد بن را�شد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شافـي احلديد للتجارة - ت��شية

احلديد  �سافـي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغيثي  را�سد  بن  محمد  بن  نا�سر  يعلن 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٧١٧١2, وللم�سفي 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ل�ى - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣٦١٦٩٨  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

حمد بن �شعيد بن حميد البل��شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيبات حلة الربج للتجارة - ت��شية

الربج  حلة  طيبات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  حميد  بن  �سعيد  بن  حمد  يعلن 
بالرقـم ٣2٤٠٣١2, وللم�سفي  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحم - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٢٢٧٧٣٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

خلفان بن اأحمد بن �شيف ال�شالمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة الدرعي وال�شالمي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن خلفان بن اأحمد بن �سيف ال�سالمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الدرعي وال�سالمي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٧٤٥٤, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ل�ى - محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٥٨٦٦٦٦٢  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

محمد بن را�شد بن �شعيد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة عيادة �ش�ر ال�شني للطب ال�شيني التقليدي - ت��شية

يعلن محمد بن را�سد بن �سعيد ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عيادة �سور ال�سني 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - التقليدي  ال�سيني  للطب 
١٠٠2٩١٤, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٢٠ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٢٢٢٣٣٥٥  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن جمعة بن محمد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نربا�ش الغبرياء ال�شاطع للتجارة �ش.م.م
نربا�ش  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املقبايل  محمد  بن  جمعة  بن  عبداللـه  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة  ال�ساطع  الغبرياء 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١2٤٣٦٣٣
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٢٢٤٥٩٠٦  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

را�شد بن محمد بن را�شد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة القب�شة احلديدية احلديثة للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن را�سد بن محمد بن را�سد الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة القب�سة احلديدية 
احلديثة للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١١٦٣٨٦٥
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٧١٩ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٥٩٥٨٨٨٨  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة مركز �شحار للعقارات واإدارة امل�شاريع �ش.م.م
�سركة مركز �سحار  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  را�سد  بن  بن محمد  را�سد  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  امل�ساريع  واإدارة  للعقارات 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٠٠2٤2٦
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٧١٩ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٥٩٥٨٨٨٨  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

محمد بن علي بن �شامل العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة محمد علي �شامل العمراين و�شريكه للتجارة �ش.م.م

يعلن محمد بن علي بن �سامل العمراين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة محمد علي �سامل 
العمراين و�سريكه للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١2٨٨٦٩٩
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣٥٣٣١٦  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شلطان بن عبداللـه بن علي الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة رذاذ �شحم الع�شرية للتجارة واملقاوالت - ت��شية

رذاذ �سحم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربيكي  �سلطان بن عبداللـه بن علي  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - واملقاوالت  للتجارة  الع�سرية 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١١٨٠٩٣١ بالرقـم 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٢٠٨ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٢٢٧٧١٢٢  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

اإبراهيم بن �شبري بن دروي�ش النزواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل البي�شاء العاملية �ش.م.م

يعلن اإبراهيم بن �سبري بن دروي�ش النزواين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تالل البي�ساء 
العاملية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٦٤٠١, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٣٠٣٨٣٠  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

خالد بن خلفان بن عبداللـه احلمادي
\اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة ال�ش�يق املتحدة للتجارة - ت�شامنية

يعلن خالد بن خلفان بن عبداللـه احلمادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة درة ال�سويق 
املتحدة للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٧٥٩٤, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/١١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�ش�يق - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٢٤٩٥٢١٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

�شهاب بن حمد بن ه�ي�شل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ك�اكب الن�ر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
كواكب  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  هوي�سل  بن  حمد  بن  �سهاب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م,  واملقاوالت  للتجارة  النور 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  ١٠٦٦٨٩٧, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شحم - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٠ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٢٢٩٩٩٠٥  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زوايا �شحم للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة زوايا �سحم  يعلن �سهاب بن حمد بن هوي�سل املعمري 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاوالت  للتجارة 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  ١١١٦٦٨٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شحم - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٠ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٢٢٩٩٩٠٥  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيف وادي �شحم - ت�شامنية

وادي  �سركة طيف  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  �سهاب بن حمد بن هوي�سل  يعلن 
 ,١١2٥٥2٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - �سحم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية �شحم - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٠ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٢٢٩٩٩٠٥  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

علي بن ح�شن بن غريب املطرو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�ش�ار الذهبي �ش.م.م
الذهبي  امل�سوار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املطرو�سي  غريب  بن  ح�سن  بن  علي  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2١٨٧٤٣, وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٣٣ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٥٥٦٨٥٥١  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

من�ش�ر بن �شع�د بن �شامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع روي املميز للتجارة - ت�شامنية
املميز  روي  �سعاع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  �سامل  بن  �سعود  بن  من�سور  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٤٤22٦, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحم - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٦ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٧٧٨٠٧٧٩  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

ي�ن�ش بن اأحمد بن محمد العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع ي�ن�ش العمراين و�شريكه للتجارة - ت��شية

يون�ش  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العمراين  محمد  بن  اأحمد  بن  يون�ش  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - للتجارة  و�سريكه  العمراين 
١2٦٠٠٤٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٤٥٨ ر.ب:٣٢١
هاتف رقم:٩٩٢٢٧٧٨٥  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

نا�شر بن عبداللـه بن را�شد بن حمدان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأب� �ش�ق املعمري للتجارة - ت��شية
�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  حمدان  بن  را�سد  بن  عبداللـه  بن  نا�سر  يعلن 
اأبو �سوق املعمري للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١١٩٥١٩٧
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣٣٣٧٣٤  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

طارق بن �شامل بن خلفان االأن�شاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة مباهج النه�شة املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن طارق بن �سامل بن خلفان االأن�ساري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مباهج النه�سة 
املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١١٤١١٠١
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٧٧٧٩٥٥  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العاملية لالأعمال املتقدمة �ش.م.م
العاملية  ال�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدرعي  حمد  بن  �سعيد  بن  عبداللـه  يعلن 
لالأعمال املتقدمة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٣٤٨٦٣, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠١٩/١/2٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ب��شر - محافظة م�شقط

�ش.ب:٦٤٤ ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلزيرة املتحدة ال�شاملة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجلزيرة املتحدة 
وفقا   ,١١٠٣٩٨٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  ال�ساملة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/١١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ب��شر - محافظة م�شقط

�ش.ب:٦٤٤ ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

-111-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العاملية احلديثة املتقدمة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركة العاملية احلديثة 
وفقا   ,١١٦٣٦١١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  املتقدمة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠١٩/١/2٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ب��شر - محافظة م�شقط

�ش.ب:٦٤٤ ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

نا�شر بن محمد بن نا�شر اأوالد ثاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة انطالقة للتنمية والتط�ير �ش.م.م
انطالقة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ثاين  اأوالد  نا�سر  بن  محمد  بن  نا�سر  يعلن 
للتنمية والتطوير �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٨٩٠2, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب:١١١ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٢٠٧٢٦٠٧  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

-112-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

�شلطان بن �شعيد بن اأحمد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق الفليج ال�شاملة �ش.م.م
الفليج  اآفاق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحروقي  اأحمد  �سعيد بن  �سلطان بن  يعلن 
وفقا   ,١2٧٧٥٤2 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  ال�ساملة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/١٩م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اأدم - محافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٣٨٨٤٥٤  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإ�شماعيل بن �شالح البل��شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دو�شتني الدولية �ش.م.م

يعلن اإ�سماعيل بن �سالح البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دو�ستني الدولية �ش.م.م, 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٠٦٥٠٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٨٤٩ ر.ب:١٢١

هاتف رقم:٩٩٢٠٤٦٧٨  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

علي بن �شامل بن �شعيد علي بدر الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�هرة اتني ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جوهرة  يعلن علي بن �سامل بن �سعيد علي بدر الكثريي 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  ال�ساملة  اتني 
١2٠٦٦١٠, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/2٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٢٥٩٩٢٩٤  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

علي بن نا�شر بن محمد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة علي نا�شر محمد اليافعي واأوالده للتجارة واملقاوالت - ت��شية

يعلن علي بن نا�سر بن محمد اليافعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي نا�سر محمد 
اليافعي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 2٠٥2١٥٦, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٤٩٢١٢٢  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة بن خ�شر املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن علي بن نا�سر بن محمد اليافعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بن خ�سر املتحدة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاوالت  للتجارة 
22٠2٦٤٦, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٤٩٢١٢٢  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة العم�د الثابت للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
الثابت  العمود  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليافعي  محمد  بن  نا�سر  بن  علي  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاوالت  للتجارة 
١١2٨١٩٤, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/١١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٤٩٢١٢٢  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

نايف بن اأحمد بن علي جعب�ب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأرزات ال�شاملة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن نايف بن اأحمد بن علي جعبوب اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأرزات ال�ساملة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٧٤2٦, وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٧/٥م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٤٩٠٠٥٢  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

ناجي بن عبداللـه بن نا�شر اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شند اخلري للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�سند اخلري  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليافعي  نا�سر  بن  بن عبداللـه  ناجي  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٩2٦٤, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/١٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٢٣٣٣٤٤٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النفق للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  النفق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليافعي  نا�سر  بن  عبداللـه  بن  ناجي  يعلن 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,2١٠٣٨٧٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية, 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  املوؤرخ 2٠2١/٧/١٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٢٣٣٣٤٤٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

حفيظ بن �شامل بن اأحمد اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شن رايز �ش.م.م

يعلن حفيظ بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سن رايز �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٩٩٠٧٣, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2٠2٠/٦/2٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٤٤٤٤٠٠  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة الفر�ش العاملية خلدمات التقنية والهند�شة - ت��شية

يعلن حفيظ بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الفر�ش العاملية 
خلدمات التقنية والهند�سة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
١2١٨٩٧١, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/2٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٤٤٤٤٠٠  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزمردة الدولية �ش.م.م

يعلن حفيظ بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الزمردة الدولية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠2٨٣٤٩, وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  املوؤرخ 2٠2١/٦/2٣م, 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٤٤٤٤٠٠  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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طاهر برهم طاهر باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظفار ال�شعادة للتجارة �ش.م.م
للتجارة  ال�سعادة  ظفار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  باعمر  طاهر  برهم  طاهر  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٧١٥٧٠, وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٦/٣٠م,  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٥٧٢٢١٦١  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

يا�شر بن �شامل بن �شعيد فا�شل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة يا�شر �شامل لبخيت و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت��شية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة يا�سر �سامل لبخيت  يعلن يا�سر بن �سامل بن �سعيد فا�سل 
و�سريكه للتجارة واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
2٠٤٤٤٧١, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/١٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٨٢٣٧٧٧  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

-119-
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شاللة للنقل واملقاوالت - ت��شية

يعلن يا�سر بن �سامل بن �سعيد فا�سل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع �ساللة للنقل 
واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٠٩٨٩, وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٦/١٦م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٨٢٣٧٧٧  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

خالد بن �شعيد بن اأحمد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط�ة ال�شاعدة للتجارة - ت�شامنية
يعلن خالد بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلطوة ال�ساعدة 
للتجارة- ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٦٣١٧, وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠١٨/2/١١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٥٩٠١٠٧٠  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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عبداللـه بن علي بن عبداللـه اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القي�شر ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية
القي�سر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليافعي  عبداللـه  بن  علي  بن  عبداللـه  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  ال�ساملة 
١٠٤١٣2٩, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/١٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٦٩٧٤٤٤٤  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

محمد بن �شامل اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التقنية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  احلديثة  التقنية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اإبراهيم  اآل  �سامل  بن  محمد  يعلن 
وللم�سفي   ,2٠٥٧٤٣٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

\هاتف رقم:٩٩٤٩١٤٤٨  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

�شعيد بن �شليم بن �شعيد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مالك نزوى �ش.م.م
نزوى  مالك  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكندي  �سعيد  بن  �سليم  بن  �سعيد  يعلن 
التفاق  وفقا   ,١٠٥١22٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/٧م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب:٤٤١ ر.ب:٦١١
\هاتف رقم:٩٩٤٤٣٧٩٩  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن حمد بن محمد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأملا�شة اخلليج لالأحجار - ت�شامنية
اخلليج  اأملا�سة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الريامي  محمد  بن  حمد  بن  اأحمد  يعلن 
لالأحجار - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٦٧٤٩٩, وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠١٨/١/١٨م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية احلمراء - محافظة الداخلية

�ش.ب:٢٢ ر.ب:٦١٧
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

�شامي بن �شعيد بن �شامل اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وردة العامل للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

العامل  وردة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجللنداين  �سامل  بن  �سعيد  بن  �سامي  يعلن 
للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٦١2٣, 
ال�سركـــــــة  املوؤرخ 2٠2١/٧/2٥م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 محافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٤٩٤٨٣١٨
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

حمد بن �شالح بن محمد ال�شريري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمد وتقية للتجارة - ت�شامنية

يعلن حمد بن �سالح بن محمد ال�سريري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حمد وتقية للتجارة 
- ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١2٧٥٠, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٢١٩٣٣٥٥

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

حمد بن علي بن ناجم الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ج�هرة الكامل املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت��شية

يعلن حمد بن علي بن ناجم الها�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جوهرة الكامل املتميزة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠١٤٦2, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٧/٧م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ش�ر - محافظة جن�ب ال�شرقية

هاتف رقم:٩٢٢٢٢٩٧٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة حمد الها�شمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
الها�سمي  حمد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الها�سمي  ناجم  بن  علي  بن  حمد  يعلن 
و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٧/٧م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٠١2٧٧
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ش�ر - محافظة جن�ب ال�شرقية

هاتف رقم:٩٢٢٢٢٩٧٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

عبداملجيد بن حم�د بن محمد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفجرية املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداملجيد بن حمود بن محمد العربي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الفجرية املتحدة 
للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٥٦٣٥, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/١٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٥٤٠ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم:٩٤٨٤٥٠٠٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شليمان بن را�شد بن �شليمان املنظري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجاء العاملية خلدمات الطاقة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن را�سد بن �سليمان املنظري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بهجاء العاملية 
 ,١٣٤٧٦٦٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  الطاقة  خلدمات 
ال�سركـــــــة  املوؤرخ 2٠2١/٧/2٥م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ب��شر - محافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٣٣٤٩٣١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

-125-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

ن�شر بن نا�شر بن حم�د املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الظاهرة لتجارة احلديد واخلردة �ش.م.م

يعلن ن�سر بن نا�سر بن حمود املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الظاهرة لتجارة 
احلديد واخلردة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٧١2٦, 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية عربي - محافظة الظاهرة

�ش.ب:١٢٣٧ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٥٥١٥٥٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار الظاهرة املتكاملة �ش.م.م

يعلن ن�سر بن نا�سر بن حمود املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإعمار الظاهرة 
املتكاملة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٧٥٤١, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية عربي - محافظة الظاهرة

�ش.ب:١٢٣٧ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٥٥١٥٥٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

منري بن اأحمد بن �شليمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة االختيار االأول الإدارة االأ�ش�ل العقارية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االختيار االأول الإدارة  يعلن منري بن اأحمد بن �سليمان 
االأ�سول العقارية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤١١٩2,  
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2٠/١١/١٧م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور  فـي الت�سفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم - والية ب��شر - محافظة م�شقط

�ش.ب:٥٦٨ ر.ب:١١٦ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨١١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

عبد اجلليل بن خادم ب� �شحام
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة اله�دج ال�شاملة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

ال�ساملة  الهودج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  �سحام  بو  خادم  بن  اجلليل  عبد  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاوالت  للتجارة 
١٠٩٠٩٦٧,  وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2٠/٧/٧م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شاللة - محافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٣٦٧١٧٣٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

محمد بن اأحمد بن رم�شان الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وحدة االمتياز �ش.م.م

وحدة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزدجايل  رم�سان  بن  اأحمد  بن  محمد  يعلن 
وفقا   ,١2٥٩٩٠2 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  االمتياز 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٦/2١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
امل�الح اجلن�بية- والية ال�شيب - محافظة م�شقط

 هاتف رقم:٩٨٩٠٦٥٤٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

جا�شم بن اأحمد بن را�شد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأعمدة العمالقة للتجارة �ش.م.م

العمالقة  االأعمدة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكعبي  را�سد  بن  اأحمد  بن  يعلن جا�سم 
وللم�سفي   ,١٣١٧٦٤2 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية الربميي  - محافظة الربميي

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

انطوين غازي احللو
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صاروج لالبتكارات �ش.م.م
�ش.م.م,  لالبتكارات  ال�ساروج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احللو  غازي  انطوين  يعلن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٨٤٧٢, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 محافظة م�صقط

�ش.ب:١٤١٣ ر.ب:١١٢
 هاتف رقم:٩٧١١٠٨٨٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

عي�صى بن عبداللـه بن �صليمان العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صطول زكيت للتجارة - ت�صامنية
يعلن عي�سى بن عبداللـه بن �سليمان العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سطول زكيت 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٠٨56, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اإزكي - محافظة الداخلية

�ش.ب:٢٧٠ ر.ب:٦١٤
 هاتف رقم:٩5٦٩٤١٣٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

�شع�د بن �شيف بن �شامل الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ع�ش الطري الذهبي �ش.�ش.و

يعلن �سعود بن �سيف بن �سامل الرحبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ع�ش الطري الذهبي 
وحـده  وللم�سفي   ,٦٠٥٦٨٥٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و, 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
احلاجر - والية العامرات - محافظة م�شقط

 هاتف رقم:٩٩٢١١٢٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

�شليمان بن علي بن عبا�ش العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبري لالإن�شاءات �ش.م.م

�سركة عبري لالإن�ساءات  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العجمي  �سليمان بن علي بن عبا�ش  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥٠٩٩٩٣, وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٤ ر.ب: ٣١٥

 هاتف رقم:٩٩٣١٠٦٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

حمزة بن �شليمان بن داود الك�شري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينب�ع �شحار للمقاوالت - ت��شية
 - للمقاوالت  ينبوع �سحار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الك�سري  داود  بن  �سليمان  بن  يعلن حمزة 
وحـده  وللم�سفي   ,٣٠١٧2٦٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية, 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ٩١٠ ر.ب: ٣١١
 هاتف رقم: ٩٦٦٨٨٢٠٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن علي بن م�شلم جعب�ب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �ش�احي رزات للتجارة - ت��شية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سواحي رزات للتجارة -  اأحمد بن علي بن م�سلم جعبوب  يعلن 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2١٨٨٣٠٩, وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٦/2٠م,  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر, 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
الدهاريز ال�شمالية- محافظة ظفار

�ش.ب: ٣٧٦ ر.ب: ٢١١
 هاتف رقم: ٩٩٧١٤٤٤٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

علي بن �سليمان بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا امل�سار للخدمات �ش.م.م
يعلن علي بن �سليمان بن علي العجمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة زوايا امل�سار للخدمات 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١3٠١٤١٤، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 358 ر.ب: 321
 هاتف رقم: 99819881 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن علي بن �ساعد امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساعد للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن �ساعد امل�سايخي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �ساعد للتجارة �ش.م.م ،
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١252٤59 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/7/26م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية جعالن بني بو ح�سن - محافظة جنوب ال�سرقية

 هاتف رقم: 97222934 - 99132352 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�صالح بن طاهر عيديد
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة عيديد و�لرتك للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  والرتك  عيديد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  عيديد  طاهر  بن  �سالح  يعلن 
وفقا   ،٢١٤٤٨٣٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٦/٢٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صاللة - محافظة ظفار

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة منار �ملدينة للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية

للتجارة  املدينة  منار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  عيديد  طاهر  بن  �سالح  يعلن 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٧٨١، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صاللة - محافظة ظفار

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

محمد بن �أحمد بن علي �مل�صيخي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية 

ل�صركة �صامل عقيل �صعيد �مل�صيخي و�صريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية

يعلن محمد بن اأحمد بن علي امل�سيخي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سامل عقيل �سعيد 
امل�سيخي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم ٢١٠٠٣٨٠، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
  هاتف رقم:٩٨٥١٨٧٠٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

عبد�خلالق بن عامر من�صور �لرو��ش
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �أجماد للتطوير �لعقاري �ش.م.م

للتطوير  اأجماد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الروا�ش  من�سور  عامر  بن  عبداخلالق  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١٠٤٣٣١٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  العقاري 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
  هاتف رقم:٩٢٣٣٠٩٢٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

عمر بن عامر بن لبيب �جلنيبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �أبو مرمي �جلنيبي للتجارة - تو�صية
اجلنيبي  مرمي  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلنيبي  لبيب  بن  عامر  بن  عمر  يعلن 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٣٨٥٢، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٤/٥م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
  هاتف رقم:٩٢٠٠٣٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

فر��ش بن عرفة بن �صعيد حرب��ش
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية 
ل�صركة ربيع �ل�صعادة �ل�صاملة للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية

يعلن فرا�ش بن عرفة بن �سعيد حربا�ش اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ربيع ال�سعادة ال�ساملة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٣١٥٦، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٥/٢٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صاللة - محافظة ظفار  

هاتف رقم:٩٥٥٦٦١١٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

م�صلم بن محمد بن م�صلم قهور �ملهري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية
 ل�صركة م�صلم قهور و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - تو�صية

قهور  م�سلم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املهري  قهور  م�سلم  بن  محمد  بن  م�سلم  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاوالت  للتجارة  واأوالده 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/٨م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٠٠٢٠٣
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صاللة - محافظة ظفار    

هاتف رقم:٩٩٤٩٠٨٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

يحيى بن عبد�للـه بن �أحمد �ملهري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة بربزوم للتجارة �ش.م.م
للتجارة  بربزوم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املهري  اأحمد  بن  عبداللـه  بن  يحيى  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٠١٩٢، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
  هاتف رقم:٩٨٩٢٠٠٠٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

خالد بن حمد بن �صيف �لكلباين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية 
ل�صركة �لرمي لل�صحن و�خلدمات �للوج�صتية - تو�صية

لل�سحن  الرمي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  �سيف  بن  حمد  بن  خالد  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - اللوج�ستية  واخلدمات 
١١١٣٤٢٧، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
�خلوير �جلنوبية - والية بو�صر - محافظة م�صقط

�ش.ب:٦٣٨ ر.ب:١١٥
  هاتف رقم:٩٩٤٧٠٧٠٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �ملالية و�الإد�رية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �لقدر �لعاملية �ش.م.م
يقــوم  اأنـه  واالإدارية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الرباعي  مكتب  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  العاملية  القدر  �سركة  بت�سفـيــة 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٣٤١١١٦ بالرقـم 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 

 هاتف رقم: ٩٩٥٦٥٠٦٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

يون�ش بن �صليمان بن �صامل �لعوي�صي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �لروؤية �لعاملية لال�صتثمار و�ل�صياحة �ش.م.م

يعلن يون�ش بن �سليمان بن �سامل العوي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الروؤية العاملية 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  وال�سياحة  لال�ستثمار 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،١٣٢٧٧٣٠
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٦٨٢ ر.ب:١٢١ 

 هاتف رقم:٩٥٢٣٢٤٤٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �الأ�صو�ء �حلديثة �لعاملية لال�صتثمار �ش.م.م

االأ�سواء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العوي�سي  �سامل  بن  �سليمان  بن  يون�ش  يعلن 
احلديثة العاملية لال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،١٣٤١٣٤٢
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٦٨٢ ر.ب:١٢١ 

 هاتف رقم: ٩٥٢٣٢٤٤٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠١(

مكتب حافظ �ملحروقي و�صركاه
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �ملروج خلدمات �لنقل �ش.م.م
خلدمات  املروج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  و�سركاه  املحروقي  حافظ  مكتب  يعلن 
وفقا   ،١٠٧٩٣٧٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  النقل 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/٧/١٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
روي - والية مطرح - محافظة م�صقط

�ش.ب:١٦٩٥ ر.ب:١١٤ 
 هاتف رقم:٢٤٧٩٩٧٥٥  فاك�ش رقم:٢٤٧٨٦٥٨٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

منري بن �أحمد بن �صليمان
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �الختيار �الأول لالأعمال �ش.م.م
يعلن منري بن اأحمد بن �سليمان اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االختيار االأول لالأعمال 
التفاق  وفقا   ،١٢٨٥٩٣٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٠/١١/١٧م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�لقرم - والية بو�صر - محافظة م�صقط

�ش.ب:٥٦٨ ر.ب:١١٦ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨١١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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�أحمد بن نا�صر بن �صيف �لنوفلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �لنوفلي للمنتجات �الأ�صمنتية �ش.م.م
يعلن اأحمد بن نا�سر بن �سيف النوفلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النوفلي للمنتجات 
االأ�سمنتية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٩٤٣٠، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 محافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب:٤٢٢ ر.ب:٣١٤ 

هاتف رقم: ٩٩٤٣١٣٨٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

حمد بن م�صلم بن �ملر �لبحري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية 
ل�صركة حمد بن م�صلم بن �ملر �لبحري و�صركاه للتجارة - ت�صامنية

يعلن حمد بن م�سلم بن املر البحري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حمد بن م�سلم بن 
الـتجاري  اأمانة ال�سجل  املر البحري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،٥٠٥٠٢٣٥ بالرقـم 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - محافظة �لد�خلية

�ش.ب:٣٢٠ ر.ب:٣٩٠ 
 هاتف رقم:٩٥٨٨٢٢٩٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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محمود بن جمعة بن ح�صن �ل�صعيلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صحاري �لريان �ش.م.م

�سحاري  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سعيلي  ح�سن  بن  جمعة  بن  محمود  يعلن 
وفقا   ،١٢٢٢٣٣١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الريان 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم: ٩٩٥٥٠٧٧٥

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

نا�صر بن علي بن �صعيد �لنبهاين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة علي ونا�صر �لنبهاين للتجارة - ت�صامنية

ونا�سر  علي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النبهاين  �سعيد  بن  علي  بن  نا�سر  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  النبهاين 
٥٠٧٨٠٣٢، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية نزوى - محافظة �لد�خلية

 هاتف رقم:٩٩٧٧٣٠٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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علي بن ثاين بن ثني �ملنذري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية
 ل�صركة �الأخوة �لثالثة للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية

يعلن علي بن ثاين بن ثني املنذري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االأخوة الثالثة للتجارة 
بالرقـم ٥٠٥٤١٣٣،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاوالت 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور  فـي الت�سفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 بركة �ملوز - والية نزوى - محافظة �لد�خلية

 هاتف رقم:٩٩٣٧٨١٩٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

د�وؤود بن �صليمان بن هديب �لبطا�صي 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية
 ل�صركة �صرق �لدريز للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية

يعلن داوؤود بن �سليمان بن هديب البطا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سرق الدريز 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاوالت  للتجارة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،١١١٧٠٥٦
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٥٧٨٩٧٨٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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�صرحان بن علي بن مرهون �ملحرمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صموخ بركاء �حلديثة �ش.م.م

يعلن �سرحان بن علي بن مرهون املحرمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سموخ بركاء احلديثة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٦٧٦٤،  وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
  والية �إبر�ء - محافظة �صمال �ل�صرقية

هاتف رقم:٩٢٩٦٩٣٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي

�صركة موري�صون م�صقط - محا�صبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �ملر�م �لعاملية �ش.م.م

تعلـن �سركة موري�سون م�سقط - محا�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة املرام 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠١٧١٩٢،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  العاملية �ش.م.م، وامل�سجلـة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
�مل�صفــية
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مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد العقارية �ش.م.م

يعلـن مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأبعاد العقارية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٢٦٤٥٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حمود بن حمدون بن خلفان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سعب الرواحي املتحدة - تو�سية

يعلـن حمود بن حمدون بن خلفان الرواحي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأبو م�سعب الرواحي 
املتحدة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٨٤٣٣ ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعيد بن نا�سر بن محمد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعيان احلديثة للمقاولت �ش.م.م

احلديثة  اأعيان  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الوهيبي  محمد  بن  نا�سر  بن  �سعيد  يعلـن 
للمقاولت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٨٠٦٦ ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبيد بن نا�سر بن هديب اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيب املتحدة �ش.م.م

املتحدة  ال�سيب  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اجللنداين  هديب  بن  نا�سر  بن  عبيد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤٧٦٥٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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علي بن بدر بن عي�سى الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي وحارث اأبناء بدر بن عي�سى الغافري - ت�سامنية

اأبناء  وحارث  علي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الغافري  عي�سى  بن  بدر  بن  علي  يعلـن 
الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  بدر بن عي�سى الغافري - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

٣٠٤٤٩٥٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعيد بن �سامل بن ح�سن البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد و�سالح اأبناء �سامل بن ح�سن البلو�سي للتجارة - ت�سامنية

اأبناء  و�سالح  �سعيد  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البلو�سي  بن ح�سن  �سامل  بن  �سعيد  يعلـن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  البلو�سي  ح�سن  بن  �سامل 

بالرقـــم ٣٢١٦٤٢٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأحمد الوطنية للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأبو اأحمد 
الوطنية للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٤٧٠٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

ر�ساد بن عبدالرحمن بن عبدالرب الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهيد للتجارة �ش.م.م
املهيد  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الزدجايل  بن عبدالرب  بن عبدالرحمن  ر�ساد  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٠١٧٠٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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ح�سن بن محمد بن حمد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام اجلديدة - ت�سامنية
يعلـن ح�سن بن محمد بن حمد النبهاين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املرام اجلديدة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢١٠٦٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سباع الفرقاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حمد و�سامل اأبناء �سعيد بن �سباع الفرقاين للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سباع الفرقاين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة حمد و�سامل اأبناء �سعيد بن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  الفرقاين  �سباع 

٥٠٤٥٥٩٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

محمود بن علي بن حمود ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة املدينة املتميزة لالإن�ساءات والتجارة - تو�سية

املتميزة  املدينة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سناين  حمود  بن  علي  بن  محمود  يعلـن 
للإن�ساءات والتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٩٥٤٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإ�سحاق بن علي بن �سليمان البيماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكارم ال�سيب - ت�سامنية
 - ال�سيب  مكارم  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البيماين  �سليمان  بن  علي  بن  اإ�سحاق  يعلـن 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٨٧٣٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب كمال اللواتي و�سريكه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت العماين للتطوير العقاري �ش.م.م

اللواتي و�سريكه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي  يعلـن مكتب كمال 
ل�سركــــة البيت العماين للتطوير العقاري �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١٠٤٧٢٤٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كر�ستال ال�سرق �ش.م.م

اللواتي و�سريكه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي  يعلـن مكتب كمال 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  ال�سرق  كر�ستال  ل�سركــــة 

١٠٤٧٥٠٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب اأبو  �سعود لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العني الفائ�سة للتجارة - تو�سية

يعلـن مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركــــة العني الفائ�سة للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ٢٠٣٨٥٤٤،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب علي اأبو نورة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العاملية للتعدين �ش.م.م

يعلـن مكتب علي اأبو نورة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية والإدارية ب�سفـتـــــه 
امل�سفــــي ل�سركــــة اخلليج العاملية للتعدين �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١٢٠٤٨١٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حامد بن دهي�ش علي بيت �سحى
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سم�ش البليد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن حامد بن دهي�ش علي بيت �سحى ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سم�ش البليد للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٤٢٩٩، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عمري بن عامر بن محمد اخل�سيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عمري اخل�سيبي ومن�سور ال�سيابي للتجارة �ش.م.م

ل�سركــــة عمري اخل�سيبي  امل�سفــــي  يعلـن عمري بن عامر بن محمد اخل�سيبي ب�سفـتـــــه 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للتجارة  ال�سيابي  ومن�سور 

١٤٢٢٠١٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

زايد بن م�سبح بن عبيد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة اخلابورة التجارية - ت�سامنية
اخلابورة  لوؤلوؤة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سعيدي  عبيد  بن  م�سبح  بن  زايد  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم ٣١٩٣٧٠٥،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  التجارية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

يو�سف بن خمي�ش بن �سليم ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور ال�ستاء للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن خمي�ش بن �سليم ال�سيابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة طيور ال�ستاء للتجارة 
واخلدمات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٣٤٩٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حمود بن حمد بن حميد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب اأبها للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حمود بن حمد بن حميد اجلنيبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جنوب اأبها للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٠٩٠١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خالد بن محمد بن �ساعد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سذر الفيحاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن خالد بن محمد بن �ساعد ال�سيابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سذر الفيحاء للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٦٢٤٨، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سمري بن محمد بن علي امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع اأبو عبدامللك امل�سكري للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلـن �سمري بن محمد بن علي امل�سكري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع اأبو عبدامللك 
امل�سكري للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٠٤٥٤٧٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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