ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1442

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحـ ــد � 21شـ ـ ــوال 1443هـ

املواف ــق  22مايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/26ب�إجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية فـي املكتب
ال�سلطاين.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/27ب�إن�شـ ــاء �أكادميي ـ ــة الدرا�سـ ــات اال�سرتاتيجي ـ ــة
والدفاعية و�إ�صدار نظامهــا.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٢٨ب�إجراء ترقيــات وتعيين ــات ع�سكري ــة ف ــي وزارة
الدف ــاع.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022/٢٩بالت�صدي ــق علــى اتفاقي ــة التعاون فـي جمال
النق ــل البحــري بـ ــني حكومـ ــة �سلطن ــة عم ــان
وحكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة العــدل وال�شــ�ؤون القانونيــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/35صـادر فـ ــي  2022/4/20بتعدي ــل الق ــرار الوزاري
رقـ ــم  2019/300بتخويـ ــل �صفـ ـ ــة ال�ضبطيـ ـ ــة
الق�ضائي ــة لبع ــ�ض موظفـي هيئـ ــة الطي ــران
املدنــي.
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة

رقم
ال�صفحة

وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة بو�شر الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة امل�ضيبي الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة امل�صنعة الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة الكامل والوافـي الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة القابل الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة العوابي الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة احلمراء الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة �إزكي الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة وادي املعاول الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة �أدم الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة نخل الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة منح الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة بهالء الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة جعالن بني بو ح�سن الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة جعالن بني بو علي الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة بركاء الوقفـية.
ملخ�ص النظ ــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة بدبد الوقفـية.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستـ ــدراك.
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�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء ال�سواقم للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التعامل املميز للخدمات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إثوم املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شايخي املتميزة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد الريامي و�شريكه  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات �أر�ض الوطن �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن احلزامي للتجارة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب املنال للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أك�سجني امل�ستقبل  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كن ــوز احلم ــراء املتميزة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�سنيم للم�شروبات والع�صاير الطبيعية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات احلبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل اللوية للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج �شليم املتحدة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار غ�ضفان املميزة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور غ�ضفان للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سواق الوطنية اجلديدة للهدايا �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة الداخلية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فردان وفهد الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار اخلويرية الوطنية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ق�صر اخلليج احلديث �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالل العطابي و�شريكه  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز خريات البحار  -ت�ضامنية.
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن حامد غامن الروا�س و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
169
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء احلارة القدمية للتجارة  -تو�صية169 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مفيدي �ش.م.م.
170
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سفار مزون للتجارة �ش.م.م.
170
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن �سعيد بن عي�سى حاردان و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاطمة وعبداجلليل �ش.م.م.
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال بدبد الف�ضية للتجارة �ش.م.م.
172
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رابطة حميط اخلليج للتجارة �ش.م.م.
172
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سم �شليم للتجارة  -ت�ضامنية.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو اجللندا الذهبية  -تو�صية.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمار بن عبداللـه بن حممد املقبايل وولده
للتجارة  -تو�صية.
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل وولده
للتجارة  -تو�صية.
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج اجلازر احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية175 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�شبيبات للتجارة  -تو�صية.
175
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمينة ومرمي للتجارة �ش.م.م.
176
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلجر الأحمر للتجميل �ش.م.م.
176
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمم اورا�س للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألعاب املثالية �ش.م.م.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صافـي الدولية للخدمات املتكاملة �ش.م.م178 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي املعبيلة املميزة �ش.م.م.
178

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�سيات جمز الكربى احلديثة للتجارة �ش.م.م179 .
179
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�سيات �أر�ض اخلليج للتجارة �ش.م.م.
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء الربميي للتجارة �ش.م.م.
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع بو�شر للتجارة �ش�.ش.و.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متعة للإلكرتونيات  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ح�سني العوفـي و�شريكه �ش.م.م181 .
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد الأندل�س للتجارة  -تو�صية.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون �شنا�ص الدولية للتجارة �ش.م.م.
183
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرزق اجلديدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات املعمورة اجلديدة للتجارة  -ت�ضامنية183 .
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العبار للخدمات ولال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن مو�سى و�أخيه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م184 .
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلجا للمقاوالت �ش.م.م.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احل�شار املتكاملة �ش.م.م.
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�أ�س لتقنية املعلومات �ش.م.م.
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة الع�صر املتحدة �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوان املتحدة �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدراين العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لآيل الباطنة للخدمات والت�سويق �ش.م.م188 .
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأ�صلي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قناطر اخلريات للتجارة ال�شاملة �ش.م.م189 .
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم ال�شموخ احلديثة �ش.م.م.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف حما�سة للتجارة �ش.م.م.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية الوداد �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الندى للم�شاريع املتكاملة  -تو�صية191 .
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ا�سماك�س �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة روي املتميزة للتجارة �ش.م.م.
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ينابيع وبل التجارية  -ت�ضامنية192 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�شمال التجارية �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء ال�شمال التجارية  -ت�ضامنية.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الوجن الذهبية �ش.م.م.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إمناء اخلري املتكاملة للتجارة  -ت�ضامنية194 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق بدبد الدولية  -ت�ضامنية.
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �آفاق ال�سيب احلديثة للتجارة �ش.م.م195 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة فنجاء للتجارة  -ت�ضامنية.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزعيم احلديثة العاملية �ش.م.م.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات ال�صحراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية197 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاري ــع ال�شهــالء املتحدة �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج مقل للتجارة  -ت�ضامنية.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منر الغبرياء املتحدة �ش�.ش.و.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمود ال�ضوئي �ش.م.م.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليافا املميزة للمقاوالت �ش.م.م.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألب ــاب املتح ــدة  -ت�ضامنية.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ال�شروق العاملية �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثنائيــة التعاونية �ش.م.م.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االرحتال لل�سفر وال�سياحة وخدمات النقل �ش�.ش.و201 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بقعة احليوانات الأليفة �ش.م.م.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتقية احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة خلدمات ال�صرف ال�صحي �ش.م.ع.م203 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الإعمار احلديثة  -ت�ضامنية.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكان للخياطة �ش.م.م.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد للم�شاريع �ش.م.م.
204

رقم
ال�صفحة
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفا�ض ــل للتج ــارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الوطن الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية205 .
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صنوب ــر �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العقيق النادر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية206 .
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املح ــور الذهب ــي احلديث �ش.م.م.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مملكـ ــة الــورود �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعماق املحيط الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية208 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درر جعالن الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية208 .
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر و�سيف للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن هامل بن �سعيد املقبايل وولده
209
للتجارة  -تو�صية.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكتومي واملر�شدي للتجـ ــارة واملق ــاوالت �ش.م.م210 .
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بنت العرب املتكاملة �ش.م.م.
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز النه�ضة الوطنية �ش.م.م.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الرباري املتكاملة �ش.م.م.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيم ــا للم�شاري ــع العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املنوال احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية213 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور �صحم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية213 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العي�سائي والبو�سعيدي خلدم ــات التنظي ــف �ش.م.م214 .
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نا�صر احل�شار العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأر�ض الطيبة لال�ستثمار والأعمال �ش.م.م215 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هم�س الباطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية215 .
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعم ــال البديهي ــة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحري واخلمي�سي املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية216 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثونغ يونغ للتجارة واملقاوالت و�شركا�ؤه �ش.م.م217 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمالقة ال�شرق الأو�سط للتجارة  -ت�ضامنية217 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سلم للمقاوالت �ش.م.م.
218
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالك ال�سالم للتجارة  -تو�صية.
218
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه �أحمد العا�صي املرهون و�أوالده
218
للتجارة �ش�.ش.و.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون الزمرد العاملية للتجارة �ش.م.م218 .
219
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية للرعاية ال�صحية �ش.م.م.
219
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمتار للم�شاريع �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سلم بن علي �أحمد جعبوب وولده
219
للتجارة  -تو�صية.
219
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمد ال�سان للتجارة  -تو�صية.
220
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع الذهبية العاملية �ش.م.م.
220
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدراين �ش.م.م.
220
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سماء املجد الذهبية  -ت�ضامنية220 .
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع طيف الأمل الرائدة �ش.م.م.
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دولفني ال�شاطي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ �شيهيتا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية221 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إح�سان للهند�سة والتجارة  -ت�ضامنية221 .
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العود الأزرق لال�ستثمار �ش.م.م.
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكاتف اخلليج للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد اجلبل الأخ�ضر للتجارة  -ت�ضامنية222 .
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد جبل �شم�س  -ت�ضامنية.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
223
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد الهند�سية �ش.م.م.
223
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرطبة للتطوير العقاري والتجارة �ش.م.م223 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال البوادي للخدمات التجارية �ش.م.م223 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائرة اخل�ضراء خلدمات البيئة �ش.م.م224 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطل�س الدولية للرخام واملحاجر �ش.م.م224 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التقنية الف�ضية للتجارة �ش.م.م224 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطاء اخلري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية224 .
225
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلج الكهلي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد الأخوة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية225 .
225
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درب البوادي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع واحة الأثري للمقاوالت �ش.م.م225 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج �صحار ال�شاملة للتجارة �ش.م.م226 .
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة املا�سية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء خليفة النهدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية226 .
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركائز ال�سماء  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الدبي�شي اجلديدة للتجارة  -تو�صية227 .
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألياف ال�شاملة للتجارة �ش.م.م.
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الطريف اجلديدة �ش.م.م.
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع مق�شن للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوالد علي بن �سليم اخلواطر للتجارة
228
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أعماق �شافان احلديثة  -ت�ضامنية228 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حيل بني كثري املميزة �ش.م.م228 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناء اخلري ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية228 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شويرة احلديثة �ش.م.م.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات ال�صفوة �ش.م.م.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�شار و�شركاه �ش.م.م.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان للم�شروعات الفنية �ش.م.م.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإنتاج ل�صناعة ال�سلفوكيماويات �ش.م.م230 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل املعادن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م230 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع الكامل للتجارة  -تو�صية.
230
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل جنوب لوى للتجارة  -تو�صية.
230
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو معاذ الكثريي و�شركاه  -ت�ضامنية231 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الديار ال�شاملة �ش.م.م.
231
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط املتقدمة للحلول �ش.م.م.
231
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء العربية الوطنية �ش.م.م.
231
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهوان لل�سيارات الفائقة �ش.م.م.
232
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املها املتحدة �ش.م.م.
232
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�صاروج احلديثة  -ت�ضامنية.
232
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكوفة للإن�شاءات  -ت�ضامنية.
232
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرابط امل�شرق �ش.م.م.
233
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجللم �ش.م.م.
233
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة الهرم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية233 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمود حممد العوي�سي و�شريكه  -ت�ضامنية233 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الأ�سرار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية234 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة �ش.م.م234 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضانة الرو�ضة ال�سعيدة �ش.م.م.
234
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل لل�صيد البحري �ش�.ش.و.
235
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الأ�صفر اال�سترياد والت�صدير �ش.م.م235 .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/٢٦
ب�إجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية فـي المكتب ال�سلطاني
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني اللواء الركن نا�صر بن �صالح بن �سعود املعويل �أمينا عاما لالت�صاالت والتن�سيق.
املــادة الثانيــــة
يرقى العميد �أول �إدري�س بن عبدالرحمن بن حمود الكندي �إلى رتبة لواء ويعني �أمينا
عاما ملجل�س الأمن الوطني.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٤ :مـن �شــــــــــوال �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ١٥ :مـن مايــــــــــــو �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٢

مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/٢٧
ب�إن�شـاء �أكاديمية الدرا�سات اال�ستراتيجية والدفاعية و�إ�صدار نظامها
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/2ب�إن�شاء كلية الدفاع الوطني و�إ�صدار نظامها،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/ 75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� �أكادميية ت�سمـ ــى " �أكادميية الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية " ،تكون لها ال�شخ�صية
االعتبارية ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ،وتتبع وزارة الدفاع ،ويعـمل ف ــي �ش�أنهــا
بالنظام املرفق.
املــادة الثانيــــة
يك ــون مق ــر �أكادميية الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعيــة فـي حمافظــة م�سقــط ،ويجوز
بقرار من جمل�س �أمناء الأكادميية �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات الأخرى.
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إلى �أكادميية الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق
وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بكل من :كلية الدفاع الوطني ،وكلية القيادة والأركان
امل�شرتكة ،ومركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية.
املــادة الرابعـــة
ينقل �إلى �أكادميية الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية موظفو كل من :كلية الدفاع الوطني،
وكلية القيادة والأركان امل�شرتكة ،ومركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية بذات �أو�ضاعهم
الوظيفـية وخم�ص�صاتهم املالية.
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املــادة اخلام�ســــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �أمناء �أكادميية الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية النظام الداخلي
للأكادمييــة واللوائـح والقــرارات الالزمــة لتنفـيــذ �أحكــام النظام املرفق ،و�إلى �أن ت�صدر
ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم ،والنظام
املرفق.
املــادة ال�ساد�ســــة
يلغــى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2013/2امل�شـار �إليـه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم،
والنظام املرفق� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٤ :مـن �شــــــــــوال �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ١٥ :مـن مايــــــــــــو �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-15-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٢

نظام �أكادميية الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــوزارة:
وزارة الدفاع.
الـوزيـــر:
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع.
الأكادمييــة:
�أكادميية الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية.
جمل�س الأمناء:
جمل�س �أمناء الأكادميية.
الرئيـ�س:
رئي�س الأكادميية.
النظام الداخلي:
النظام الداخلي للأكادميية.
املــادة ( ) ٢
تتكــون الأكادمييــة مــن كلــية الدفــاع الوطنــي ،وكلية القيادة والأركان امل�شرتكة ،ومركز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية.
املــادة ( ) ٣
اللغة العربية هي لغة التدري�س فـي الأكادميية ،ويجوز اعتماد لغات �أخرى لبع�ض املقررات
التي تقت�ضي طبيعة تدري�سها ذلك.
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املــادة ( ) ٤
تكون للأكادميية ميزانية م�ستقلة تلحق مبيزانية الوزارة يتم اعتمادها من قبل جمل�س الأمناء.
املــادة ( ) ٥
يكون تعيني الرئي�س ،و�آمر كلية الدفاع الوطني مبر�سوم �سلطاين.
ويكون تعيني �آمر كلية القيادة والأركان امل�شرتكة ،ورئي�س مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدفاعية بقرار من الوزير.
ويحدد النظام الداخلي اخت�صا�صات كل من الرئي�س و�آمر كلية الدفاع الوطني و�آمر كليــة
القيادة والأركان امل�شرتكة ورئي�س مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية.
الف�صــل الثانــي
�أهــداف الأكادمييــة
املــادة ( ) ٦
تهدف الأكادميية �إلى حتقيق الآتي:
 - ١تطوير الدرا�سات اال�سرتاتيجية وفق اخلطط والربامج املعتمدة من الأكادميية.
 - ٢تو�سيع �آفاق الفكر اال�سرتاتيجي والقدرة التحليلية ومهارات التخطيط اال�سرتاتيجي
ملنت�سبي الأكادميية.
 - ٣تطوير قدرات املنت�سبني للأكادميية وتنميتها مبا يحقق التكامل بني كافة وحدات
اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �ضمن اال�سرتاتيجية
الوطنية ال�شاملة		.
� - ٤إعداد وت�أهيل الكوادر الوطنية على النحو الذي ميكنهم من تويل املنا�صب العليا
الع�سكرية والأمنية واملدنية فـي امل�ستوى اال�سرتاتيجي.
 - ٥توفـري بيئة حتفز على العطاء والإبداع فـي خمتلف الدرا�سات.
 - ٦تنمية الوعي والإدراك بق�ضايا الأمن الوطني بكافة عنا�صره		.
 - ٧رفع قدرات املنت�سبني للأكادميية فـي جمال �إدارة الأزمات وفق خطط منهجية
علمية.
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� - 8إج ــراء البح ــوث والدرا�ســات اال�سرتاتيجية والدفاعية وتطوير مهارات البحث
		
العلمي فـي خمتلف املجاالت.
 - 9ت�أ�سي�س وتطوير ال�شراكات اال�سرتاتيجية والعالقات مع امل�ؤ�س�سات العلمية النظرية
فـي داخل �سلطنة عمان وخارجها.
 - 10توثيق ال�صالت والروابط العلمية مع اجلامعات والكليات واملراكز واملعاهد املتخ�ص�صة
املماثلة فـي الدول الأخرى.
 - 11بناء قاعدة بيانات ا�سرتاتيجية ع�سكرية و�أمنية متكاملة تكون رافدا علميا لوحدات
اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
� - 12إعداد وتطوير املفاهيم والعقائد الع�سكرية من خالل مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدفاعية.
الف�صـــل الثالـــث
جملــــ�س الأمنـــــاء
املــادة ( ) ٧
يكون للأكادميية جمل�س �أمناء ي�شكل برئا�سة الوزير ،وع�ضوية كل من:
 - ١وزير اخلارجية.
 - ٢وزير التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.
 - ٣وزير االقت�صاد.
 - ٤املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك.
 - ٥رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
� - ٦أمني عام ال�ش�ؤون الع�سكرية فـي املكتب ال�سلطاين.
 - ٧رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س.
 - ٨رئي�س الأكادميية.
املــادة ( ) ٨
يخت�ص جمل�س الأمناء بر�سم ال�سيا�سة العامة للأكادميية ،وله اتخاذ ما يراه الزما لتحقيق
�أهدافها وعلى الأخ�ص ما ي�أتي:
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 - ١اعتماد الهيكل التنظيمي للأكادميية.
 - ٢اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية للأكادميية املرفوعة له من املجل�س الأكادميي.
 - ٣اعتماد النظام الداخلي واللوائح والقرارات التي يتطلبها جمال العمل فـي الأكادميية.
 - ٤اعتماد امليزانية ال�سنوية للأكادميية ،وح�سابها اخلتامي.
 - ٥اعتماد تخ�صي�ص املقاعد للدول ال�شقيقة وال�صديقة للدورات والربامج املوازية.
 - ٦اعتماد م�شروعات االتفاقيات ،ومذكرات التفاهم بني الأكادميية وامل�ؤ�س�سات واملنظمات
واجلهات الإقليمية والدولية.
 - ٧اعتماد التقرير ال�سنوي للأكادميية.
� - ٨أي مو�ضوعات �أخرى ذات �صلة باخت�صا�صات جمل�س الأمناء.
املــادة ( ) ٩
يجتمع جمل�س الأمناء مرة على الأقل كل �سنة بناء على دعوة من رئي�سه ،ويجوز له دعوة
املجل�س لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
وللمجل�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سبا فـي �سبيل القيام مبهامه دون �أن يكون له �صوت معدود.
ويحدد النظام الداخلي �إجراءات انعقاد املجل�س و�آلية اتخاذ قراراته.
الف�صــل الرابــع
املجلــ�س الأكادميــي
املــادة ( ) ١٠
يكون للأكادميية جمل�س �أكادميي برئا�سة الرئي�س ،ويحدد النظام الداخلي �أع�ضاءه ،واجتماعاته،
و�إجراءات انعقاده و�آلية اتخاذ قراراته.
املــادة ( ) ١١
يتولى املجل�س الأكادميي االخت�صا�صات الآتية:
 - ١تنفـيذ ال�سيا�سات املعتمدة والقرارات ال�صادرة عن جمل�س الأمناء.
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 - ٢درا�سة وتقييم املقرتحات والتو�صيات ب�ش�أن تعديل �أو تطوير ال�سيا�سات واملناهج
والربامج واخلطط التعليمية واالحتياجات املرفوعة �إليه ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها
ملجل�س الأمناء.
 - ٣إ�عــداد وتن�سيــق برامــج التعاون وم�شروعات االتفاقيات ،ومذكرات التفاهم بني
الأكادميية وامل�ؤ�س�سات واملنظمات واجلهات الإقليمية والدولية.
� - ٤إعــداد املقرتحـات املتعلقة بالبحوث العلمية والندوات وبرامج التدريب املوازية
وغريها ورفعها ملجل�س الأمناء لالعتماد.
 - ٥اقرتاح تخ�صي�ص املقاعد للدول ال�شقيقة وال�صديقة للدورات والربامج املوازية،
ورفعها ملجل�س الأمناء.
 - ٦توفـري االحتياجات التعليمية والإدارية لأفرع الأكادميية.
 - ٧درا�سة املقرتحات ب�ش�أن �إقرار �أو تعديل �أو �إلغاء �أو تطوير �أي مقرر درا�سي ملواكبة
امل�ستجدات التعليمية.
� - ٨إقرار الو�سائل املنا�سبة لتقييم الربامج والأن�شطة التي تقوم بها الأكادميية.
 - ٩اقت ــراح م�ش ــروع امليزاني ــة ال�سنويــة ،واحل�ســاب اخلتامــي للأكادمييـة وعر�ضهمــا
على جمل�س الأمناء.
 - ١٠اقرتاح النظام الداخلي ،واللوائح ،والقرارات التي يتطلبها جمال العمل فـي الأكادميية.
� - ١١أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها جمل�س الأمناء.
الف�صــل اخلامــ�س
االرتبــاط الأكادميــي
املــادة ( ) ١٢
يجوز للأكادميية بعد موافقة جمل�س الأمناء �أن ترتبط مع اجلامعات الوطنية املعتمدة
فـي �سلطنة عمان فـي جمال التدري�س الأكادميي والبحث العلمي وفقا للأ�س�س التي يتم
االتفاق عليها ،ومبا ال يتعار�ض مع هذا النظام.
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املــادة ( ) ١٣
ي�شمل االرتباط الأكادميي بني الأكادميية وغريها ما ي�أتي:
 - ١الإعـ ـ ــداد والإ�ش ـ ــراف والتنفـيـ ــذ للبــرامـ ــج الأكــاديــميـ ــة ،والــدرا�سـ ــات العـليـ ــا فـي
التخ�ص�صات ذات ال�صلة بالأكادميية.
 - ٢دعم املقررات الدرا�سية فـي الأكادميية.
 - ٣تعزيز التعاون فـي جمال البحوث العلمية.
 - ٤تبادل الأ�ساتذة الزائرين ،وعقد برامج ودورات ذات �صلة باخت�صا�ص الأكادميية.
 - ٥ت�سهيل ا�ستخدام املرافق املكتبية ،وم�صادر التعلم للمنت�سبني للأكادميية.
ويحدد النظام الداخلي ال�شهادات التي يتم منحها للمنت�سبني للأكادميية ،وفقا للإطار
الوطني ال�شامل للم�ؤهالت.
الف�صــل ال�ســاد�س
الأحكــام اخلتاميــة
املــادة ( ) ١٤
يحدد النظام الداخلي �أهداف كل من كلية الدفاع الوطني ،وكلية القيادة والأركان امل�شرتكة،
ومركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية.
املــادة ( ) ١٥
يحدد النظام الداخلي ت�شكيل جمال�س كلية الدفاع الوطني ،وكلية القيادة والأركان
امل�شرتكة ،ومركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية واخت�صا�صاتها وتنظيم اجتماعاتها
وغريها من الإجراءات.
املــادة ( ) ١٦
يحــدد النظــام الداخل ــي الوظائــف املتطلبة ملمار�سة �أن�شطة الأكادميية واخت�صا�صاتها،
و�إجراءات عملها.
-21-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/٢٨
ب�إجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية فـي وزارة الدفاع
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٢/٢٧ب�إن�شاء �أكادميية الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية
و�إ�صدار نظامها،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني اللواء الركن جوي مهند�س �صالح بن يحيى بن م�سعود امل�سكري رئي�سا لأكادميية
الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية.
املــادة الثانيــــة
يرقى العميد الركن حامد بن �أحمد بن �سعيد �سكرون �إلى رتبة لواء ويعني �آمرا لكلية
الدفاع الوطني.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٤ :مـن �شــــــــــوال �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ١٥ :مـن مايــــــــــــو �سنــة 2022م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/29
بالت�صديق على اتفاقية التعاون فـي جمال النقل البحري
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى اتفاقي ــة التعـ ــاون فـي جم ــال النق ــل البح ــري بني حكوم ــة �سلطنــة عم ــان وحكوم ــة
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،املوقعة فـي مدينة طهران بتاريخ  8من دي�سمرب 2019م،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 17 :من �شـــــــوال �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 18 :من مايــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية التعاون فـي جمال النقل البحري
بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
متهيد:
�إن حكومة �سلطنة عمان ،وحكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية( ،وي�شار �إليهما فـيما
بعد بـ "الطرفـني املتعاقدين" ،وامل�شار لكل منهما بـ "الطرف املتعاقد") ،ورغبة فـي تعزيز
عالقات ال�صداقة بني الطرفـني املتعاقدين ،وبهدف ترويج التعاون فـي جمال النقل
البحري ،وذلك على �أ�سا�س مبادئ امل�ساواة ،وال�سيادة وامل�صالح املتبادلة ،وحرية املالحة
البحرية ،وعدم التمييز مبوجب االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها الطرفان املتعاقدان
فـي جمال النقل البحري.
فقد مت االتفاق على الآتي:
املــادة ( ) 1
التعريفات
لأغرا�ض هذه االتفاقية ،وما مل يقت�ض الن�ص خالف ذلك:
" - 1ال�سلطة املخت�صة":
 بالن�سبة حلكومة �سلطنة عمان:وزارة النقــل  -املديرية العــامة لل�ش ـ�ؤون البحرية.
 بالن�سبة حلكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية:وزارة الطرق والتطوير احل�ضاري  -منظمة املوانئ والبحرية.
�" - 2سفـينة الطرف املتعاقد"� :أي �سفـينة جتارية مبحرة ،م�سجلة فـي �إقليم وترفع علم �أي
طرف متعاقد وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها لديه .وال ينطبق هذا امل�صطلح على
ال�سفن احلربية ،و�سفن خفر ال�سواحل ،و�سفن ال�شرطة ،و�سفن البحث العلمي ،و�سفن
ال�صيد ،وال�سفن امل�ستخدمة كم�ست�شفـيات ،وال�سفن احلكومية امل�ستخدمة لأغرا�ض
غري جتارية ،بالإ�ضافة �إلى ال�سفن التي ت�ؤدي مهاما عامة.
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�" - 3شركات النقل البحري"� :شخ�ص اعتباري� ،أو كيان �آخر م�سجل فـي �إقليم الطرف
املتعاقد وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها لديه ،ويكون مقر �إقامتها �أو مقعدها
امل�سجل لدى ذلك الطرف املتعاقد م�صرحا له باملالحة الدولية ،وي�شمل هذا امل�صطلح
ال�شخ�ص الطبيعي الذي تنطبق عليه املميزات املذكورة.
" - 4فرد الطاقم"� :أي �شخ�ص يعمل على منت �سفـينة �أي طرف متعاقد� ،أو من يكون ا�سمه
مدرجا فـي قائمة طاقم ال�سفـينة ،ويحمل وثيقة هوية البحار.
" - 5ميناء الطرف املتعاقد" :املكان الذي يكون له موقع ميناء ومرافقه ،ويكون مفتوحا
لل�شحن التجاري الدويل.
" - 6الراكب" :ال�شخ�ص املنقول على منت ال�سفـينة مبوجب عقد نقل ،بدون �إدخال ا�سمه/
ا�سمها فـي قائمة طاقم �سفـينة �أي من الطرفـني املتعاقدين ،و�/أو مرتبط فـي �أي
�أعمال عليها مبوجب عقد.
املــادة ( ) 2
تطوير النقل البحري
 - 1على الطرفـني املتعاقدين اتخاذ التدابري الآتية:
 امل�ساهمة فـي تطوير النقل البحري بني الطرفـني املتعاقدين ،وتوحيد اجلهودلإزالة �أي عوائق قد متنع تطوير النقل البحري بني موانئ الطرفـني املتعاقدين.
 ترويج امل�شاركة غري املحدودة ل�شركات النقل البحري للطرفـني املتعاقدين فـي نقلالب�ضائع بني بلديهما ،وكذلك بني طرف متعاقد ،و�أي بلد ثالث.
 - 2يجوز ل�سفن �أي من الطرفـني املتعاقدين دخول موانئ الطرف املتعاقد الآخر ،و�أي�ضا
نقل الركاب والب�ضائع بني الطرفـني املتعاقدين ،وكذلك بني طرف متعاقد ،وبلد
ثالث.
 - 3الأحكام الواردة فـي البندين ( )1و( )2من هذه املادة ال مت�س حقوق �شركات النقل
البحري التابعة لبلد ثالث ،وكذلك ال�سفن التي ترفع علم بلد ثالث من ممار�سة النقل
البحري بني موانئ الطرفـني املتعاقدين و�/أو بني موانئ �أي من الطرفـني املتعاقدين،
وموانئ بلد ثالث.
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املــادة ( ) 3
عدم التمييز واملناف�سة احلرة
يجب على الطرفـني املتعاقدين مراعاة قواعد عدم التمييز واملناف�سة احلرة فـي جمال
النقل البحري الدويل.
املــادة ( ) 4
الوكالـــة والفــرع
يجوز ل�شركات النقل البحري للطرفـني املتعاقدين �إن�شاء وكالة �أو فرع فـي �إقليم الطرف
املتعاقد الآخر ،وذلك وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الآخر.
املــادة ( ) 5
حرية حركة الأرباح
يجب على الطرف املتع ــاقد  -وفقا لقوانينه الوطنية  -منح حق ا�ستخـدام ،وتبـادل ،وحـرية
نقـل الأرباح املتح�صل عليها من خدمات ال�شحن املقدمة فـي �إقليمه.
املــادة ( ) 6
التعامل مع ال�سفن فـي املوانئ والبحر الإقليمي
يجب على كل طرف متعاقد ،فـي موانئه وبحره الإقليمي ،توفـري املعاملة نف�سها ل�سفن
الطرف املتعاقد الآخر ،مبا فـي ذلك ب�ضائعها ،و�أفراد طاقمها ،وركابها فـي احلاالت الآتية:
 الو�صول �إلى موانئ الطرفـني املتعاقدين. املعاملة فـي �أثناء فرتة البقاء فـي املوانئ واملغادرة. ا�ستخدام مرافق امليناء لنقل الب�ضائع والركاب. الو�صول �إلى جميع خدمات ومرافق املوانئ.املــادة ( ) 7
اجلوانب امل�ستبعدة من نطاق االتفاقية
 - 1هذه االتفاقية ال ت�شمل امتيازات النقل البحري ال�ساحلي ،وعمليات القطر ،واملالحة
واخلدمات الأخرى ذات ال�صلة بالنقل البحري واملتاحة ل�شركات ال�شحن �أو غريها من
امل�ؤ�س�سات ،بالإ�ضافة �إلى املواطنني واملقيمني فـي الطرف املتعاقد.
� - 2أحكام البند ( )1من هذه املادة ال تنطبق على النقل البحري ال�ساحلي �إذا كانت �سفـينة
�أي من الطرفـني املتعاقدين قد منحت موافقة للعمل بني موانئ الطرف املتعاقد
الآخر� ،إما لتفريغ الب�ضائع ،و�إما لإنزال ركاب مت نقلهم من دولة ثالثة� ،أو لتحميل
ب�ضائع �أو ركاب على متنها ،ونقلهم �إلى دولة ثالثة.
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املــادة ( ) 8
االلتزام بالقوانني املعمول بها
 - 1يجب على �سفن الطرف املتعاقد ،و�أفراد طاقمها ،وركابها ،وب�ضائعها  -فـي �أثناء وجودها
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر � -أن تخ�ضع للقوانني واللوائح املعمول بها ،ال �سيما
لوائح�( :سالمة النقل البحري  -دخول وبقاء ومغادرة �أفراد الطاقم والركاب -
ا�سترياد وت�صدير الب�ضائع  -عبور احلدود  -الهجرة  -اجلمارك  -ال�ضرائب  -حماية
البيئة) والتدابري ال�صحية.
 - 2يجب �أن تخ�ضع �سفن الطرف املتعاقد للوائح املتعلقة مبعدات ال�سفن ومرافقها،
و�أجهزة ال�سالمة ،والقيا�س ،و�صالحيتها للإبحار ،والتي هي ملزمة لدولة العلم
مبوجب املعاهدات الدولية ذات ال�صلة.
املــادة ( ) 9
ت�سهيل النقل البحري
يجب على الطرفـني املتعاقدين  -فـي حدود القوانني واللوائـح املعمـول بها فـي �إقليميهما -
تبني جميع التدابري الالزمة لت�سهيل وتب�سيط الإجراءات الإدارية ،واجلمركية ،وال�صحية،
بالإ�ضافة �إلى �أي �إجراءات �شكلية �أخرى مطبقة فـي ميناءيهما.
املــادة ( ) 10
االعرتاف بالوثائق
 - 1يجب على كل من الطرفـني املتعاقدين االعرتاف بجن�سية �سفـينة الطرف املتعاقد
الآخر على �أ�سا�س الوثائق التي حتملها على متنها ،وال�صادرة من ال�سلطات املخت�صة
وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها.
 - 2يجب على كل من الطرفـني املتعاقدين االعرتاف بجميع وثائق ال�سفـينة ال�صادرة عن
ال�سلطة املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الآخر.
 - 3يجب على كل من الطرفـني املتعاقدين االعرتاف ب�شهادات قيا�س احلمولة ،والتي
ت�صـدرها و�/أو تعرتف بها ال�سلطات املخت�صة للطرف املتعاقد الآخر ،مع مراعاة
متطلبـات املعاهدات الدوليـة ذات ال�صلة .وفـي جميع الأحــوال ،يجب �أن تعفى �سفن
الطـرف املتعــاقد التي حتمل �شهــادات قيا�س حمولة �سارية املفعول من �إعادة القيا�س
فـي موانئ الطرف املتعاقد الآخر.
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املــادة ( ) 11
وثائق هوية �أفراد الطاقم
 - 1يجب على كـل من الطـرفـني املـتعـاقدين االعـرتاف بوثـائق الهـوية الـر�سمية لأفراد
الطاقم  -الذين هم من مواطني الطرف املتعــاقد الآخـر  -والتي تخولهم لعبـور حدود
الدولة ،وال�صـادرة من ال�سلـطات املختـ�صة للطـرف املتعـاقـد الآخر ،ويجب �أن مينـح
حـاملو هذه الوثائق احلقوق امل�شار �إليها فـي املادة ( )12من هذه االتفاقية.
هذه الوثائق هي كالآتي:
 حكومة �سلطنة عمان :وثيقة هوية البحارة. حكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية :وثيقة هوية البحارة. - 2يجب على كل من الطرفـني املتعاقدين تبادل مناذج الوثائق امل�شار �إليها فـي البند ()1
من هذه املادة عرب القنوات الدبلوما�سية فـي موعد ال يتجاوز ( )30ثالثني يوما من
دخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .ويجب على �أي من الطرفـني املتعاقدين �إخطار
الطرف الآخر ب�أي تغيري فـي نوع هذه الوثائق ،فـي موعد ال يتجاوز ( )30ثالثني
يوما قبل العمل بهذا التغيري� ،أو �إدراجه.
 - 3يجب على �أفراد طاقم �سفـينة الطرف املتعاقد ،والذين هم من مواطني دولة ثالثة،
�أن يحملوا وثائق �صادرة من ال�سلطات املخت�صة للطرف املتعاقد الآخر تخولهم لعبور
حدود الدولة.
املــادة ( ) 12
دخول وعبور و�إقامة �أفراد الطاقم
 - 1يجب على كل من الطرفـني املتعاقدين ال�سماح لأفراد طاقم �سفن الطرف املتعاقد
الآخر الذين يحملون �إحدى الوثائق امل�شار �إليها فـي البندين ( )1و( )3من املادة ()11
من هذه االتفاقية ،بالنزول �إلى املدينة خالل فرتة بقاء ال�سفـينة فـي مينائها وفقا
للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي دولة ذلك الطرف املتعاقد� ،إال �إذا كان لديها �أ�سباب
مربرة لرف�ض منح الإذن على �أ�سا�س ال�صحة العامة� ،أو ال�سالمة العامة� ،أو النظام
العام �أو الأمن القومي .ويجوز لأي من الطرفـني املتعاقدين رف�ض منح الإذن لأي من
�أفراد طاقم �سفـينة الطرف املتعاقد الآخر وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها لدى
ذلك الطرف املتعاقد.
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 - 2ي�سم ـ ــح لك ــل مــن �أف ــراد الطاق ـ ــم  -يحمـ ــل �أيـ ــا من الوثائـ ــق امل�شــار �إليها فـي البنــدين
( )1و ( )3من املـادة ( )11من هذه االتفاقية مع ت�أ�شرية دخول �سارية املفعول � -إذا لزم
الأمر ،عبور �إقليم الطرف املتعاقد الآخر للأغرا�ض الآتية:
أ�  -االن�ضمام �إلى �سفـينته� ،أو االنتقال �إلى �سفـينة �أخرى.
ب  -العودة �إلى وطنه.
ج � -أو �أي غر�ض �آخر مت املوافقة عليه من قبل ال�سلطة املخت�صة للطرف املتعاقد
الآخر.
 - 3يجب على ال�سلطة املعنية  -وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها  -لكل من الطرفـني
املتعاقدين �إ�صدار ت�صريح �إقامة لأي فرد من �أفراد الطاقم يتم �إدخاله �إلى م�ست�شفى
فـي �إقليمها ،وذلك للفرتة الزمنية التي يقت�ضيها العالج.
 - 4مع مراعاة �أحكام البند ( )1من هذه املادة ،للطرفـني املتعاقدين احلق فـي رف�ض
دخول �أي �شخ�ص غري مرغوب فـيه �إلى �إقليميهما ،حتى فـي احلاالت التي يكون فـيها
بحوزة ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أي من الوثائق امل�شار �إليها فـي املادة ( )11من هذه االتفاقية،
وت�أ�شرية دخول �سارية املفعول.
� - 5أحكام البنود من (� )1إلى ( )4من هذه املادة ال ت�ؤثر على القوانني والأنظمة لدى
الطرفـني املتعاقدين فـيما يتعلق ب�إجــراءات (الدخــول والعب ــور والإقامــة واملغ ــادرة)
للأ�شخا�ص الأجانب.
املــادة ( ) 13
العون وامل�ساعدة
 - 1فـي حالة تعر�ض �سفـينة طرف متعاقد حلادث �أو واجهت �أي خطر فـي البحر الإقليمي
للطرف املتعاقد الآخر ،يجب على ال�سلطات املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الآخر
اتخاذ جميع التدابري الالزمة لتقدمي العون وامل�ساعدة لأفراد طاقم ال�سفـينة،
وركابها والب�ضائع التي حتملها على متنها ،وذلك بالقدر نف�سه الذي كانت �ستقدمه
�إلى �سفنها.
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 - 2يتعني على الطرفـني املتعاقدين االلتزام ب�أحكام املنظمة البحرية الدولية عند حتديد
�أ�سباب احلوادث البحرية.
 - 3يجب على ال�سلطات املخت�صة للطرف املتعاقد الذي تعر�ضت �سفـينة الطرف املتعاقد
الآخر للواقعة� ،أو واجهت �أي خطر �آخر فـي بحرها الإقليمي� ،أن تبلغ  -وفـي �أقرب
وقت ممكن  -عن احلدث �إلى �أقرب ممثل قن�صلي للطرف املتعاقد الآخر.
 - 4يجب �أن يتم الإبالغ فورا عن تعر�ض �سفـينة طرف متعاقد حلادث �أو لطارئ فـي املياه
الداخلية �أو البحر الإقليمي التابع للطرف املتعاقد الآخر من قبل ال�سلطات املخت�صة
للطرف املتعاقد �إلى ال�سلطات املخت�صة التابعة للطرف املتعاقد الآخر .وتعفى املعدات
واملمتلكات الأخرى ،والب�ضائع ،وقطع الغيار ،واللوازم املوجودة على منت ال�سفـينة
املت�ضررة من جميع الر�سوم اجلمركية ،وامل�ستحقات ،وال�ضرائب ،على �أال يكون قد يتم
تخلي�صها لأغرا�ض جتارية فـي �إقليم ذلك الطرف املتعاقد.
� - 5أحكام البنود من (� )1إلى ( )3من هذه املادة ال مت�س احلق فـي رفع دعوى للمطـالبة
بالر�سوم املتعلقة بخـدمات البحث والإنقاذ ،وامل�ساعدة ،والإعانة التي تقدم لل�سفـينة،
وركابها ،و�أفراد طــاقمها وب�ضائعها.
املــادة ( ) 14
التعاون الفني
يجب على الطرفـني املتعاقدين بذل كل ما فـي و�سعهما لتطوير التعاون البحري امل�شرتك
فـي جمال النقل البحري التجاري وت�شجيع �شركاتهما البحرية و�أي م�ؤ�س�سات مرتبطة
بالنقل البحري �أو بتطوير الأن�شطة فـي جميع جماالت التعاون .ومثل هذا التعاون يجب
�أن ي�شمل الآتي:
 - 1عمليات البحث والإنقاذ.
 - 2حماية البيئة البحرية.
 - 3التدريب البحري.
 - 4ال�سالمة البحرية.
 - 5تبادل املعلومات واخلربات.
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املــادة ( ) 15
اللجنة امل�شرتكة
على الطرفـني املتعاقدين �إن�شاء جلنة م�شرتكة مكونة من ممثلي اجلهات املعنية ،وتعقد
اجتماعـ ــات دورية بالتناوب و�/أو بناء على طلب �أي طرف متعاقد فـي �إقليم �أي منهما،
وذلك من �أجل الآتي:
 - 1مناق�شة وا�ستعرا�ض امل�سائل التي قد تن� أش� من تنفـيذ هذه االتفاقية.
� - 2إجراء درا�سات م�شرتكة ب�ش�أن تقدمي خدمات جديدة فـي جمال النقل البحري.
املــادة ( ) 16
ت�سوية النزاعات
� - 1أي نزاع ين�ش�أ عن تنفـيذ �أو تف�سري هذه االتفاقية ،يجب ت�سويته عن طريق املفاو�ضات
بني ال�سلطات املخت�صة للطرفـني املتعاقدين.
 - 2فـي حالة عدم �إمكانية ت�سوية النزاع عن طريق املفاو�ضات ،يجب �أن يتم ت�سويته عرب
القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 17
تعديل االتفاقية
يج ـ ــوز تعديـ ــل هذه االتفاقي ــة مبوافق ــة الطرفـني املتعاقــدين كتابيــا ،ويدخــل �أي تعديل
حيز التنفـيذ وفقا لأحكام املادة ( )18من هذه االتفاقية.
املــادة ( ) 18
دخول حيز التنفـيذ
 - 1يتم الت�صديق على هذه االتفاقية  -وفقا للإجراءات الت�شريعية املتبعة  -لدى الطرفـني
املتعاقدين ،وعلى الطرفـني �إبالغ بع�ضهما بع�ضا باملوافقة على هذه االتفاقية مبوجب
�إ�شعار كتابي.
 - 2تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ �آخر �إ�شعار عرب
القنوات الدبلوما�سية.
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 - 3ت�سري هذه االتفاقية ملدة ( )10ع�شر �سنوات ،وجتدد تلقائيا ملدد �أخرى مماثلة ،ما مل
يخطر �أحد الطرفـني الطرف الآخر برغبته فـي �إنهاء االتفاقية قبل ( )3ثالثة �أ�شهر
من تاريخ الإنهاء.
املــادة ( ) 19
اللغـــــة
هذه االتفاقية مكونة من ( )1متهيد واحد ،و( )19ت�سع ع�شرة مادة ،من ن�سختني �أ�صليتني
باللغـ ــات العربي ــة ،والفار�سية ،والإجنليزي ــة ،لكل منه ــا ذات احلجي ــة القانونيـ ــة ،وف ــي
حال وجود �أي اختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي.
وقعت فـي طهران بتاريخ  8دي�سمرب 2019م ،املوافق  11ربيع الثاين 1441هـ ،و� 17آذار .1398

عن حكـــومة �سلطنة عمــان

عن حكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية

معايل الدكتور /علي بن م�سعود ال�سنيدي

معايل /حممد ا�سالمي

وزير التجارة وال�صناعة

وزير الطرق وبناء املدن
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Cooperation Agreement in the field of Maritime Transport
between the Government of the Sultanate of Oman
and the Government of the Islamic Republic of Iran

Preamble
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Islamic Republic of Iran
(hereinafter jointly referred to as the “Contracting Parties” and in the singular as the
“Contracting Party”);
Desiring to strengthen the friendly relations between the Contracting Parties;
Aiming to promote cooperation in the field of maritime transport on the basis of principles of
equality, sovereignty, reciprocal benefits, freedom of maritime navigation and nondiscrimination in accordance with the international agreements ratified by the Contracting
Parties in the field of maritime transport;
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement, and unless the context otherwise requires:
1- “Competent Authorities”:
- For the Government of Sultanate of Oman:
The Ministry of Transport - Directorate General for Maritime Affairs.
- For the Government of the Islamic Republic of Iran:
The Ministry of Roads and Urban Development – Ports and Maritime Organization;
2- “Vessel of the Contracting Party”: any merchant sea–going vessel registered in the territory
and flying the flag of either Contracting Party in accordance with its laws and regulations in
force. This term does not apply to warships, coast guard and police vessels, scientific research
vessels, fishing and hospital vessels, governmental vessels used in non-commercial functions, as
well as vessels performing public functions;
3- “Shipping Companies”: a legal person or other entity registered in the territory of a
Contracting Party in accordance with its laws and regulations in force, having its residence or
registered seat within that Contracting Party authorized for international navigation. This term
shall also apply to a natural person with the above characteristics.
4- “Crew Member”: any person working on board a Vessel of either Contracting Party, or
whose name is included in the crew list of the Vessel and holds a seafarer identity document.
5- “Port of the Contracting Party”: a place that has port location and facilities and is open to
international merchant shipping.
6- “Passenger”: a person carried on board a Vessel under a transport contract, without entering
his/her name into the crew list of the Vessel of either Contracting Parties and/or engaged in any
works on it under a contract.
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Article 2
Development of Maritime Transport
1. The Contracting Parties shall take the following measures:
i. Contribute in the development of maritime transport between the
Contracting Parties and joining efforts to eliminate any impediments
that might hinder development of maritime transport between the ports
of the Contracting Parties.
ii. Promote unlimited participation of Shipping Companies of the
Contracting Parties in transport of goods between their states, as well as
between a Contracting Party and any third state.
2. 2.Vessels of either Contracting Party may enter ports of the other Contracting Party and
also transport passengers and cargo between the Contracting Parties as well as between
either Contracting Party and third state.
3. 3.The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not prejudice the rights
of the Shipping Companies of third states as well as Vessels flying flag of third states to
engage in maritime transport between ports of the Contracting Parties and/or between
ports of either Contracting Party and ports of third state.
Article 3
Non–discrimination and Free Competition
The Contracting Parties shall observe the rules of non-discrimination and free competition in the
field of international maritime transport.
Article 4
Agency and Branch
Shipping Companies of a Contracting Party may establish an agency or a branch within the
territory of the other Contracting Party, in accordance with the laws and regulations in force in
the other Contracting party.
Article 5
Freedom of Earnings Movement
A Contracting Party shall -in accordance with its national laws- grant the right of use, exchange
and free transfer of earnings derived from shipping services provided within its territory.
Article 6
Vessels in Ports and Territorial Sea
Each Contracting Party shall, in its ports and territorial sea, provide the same treatment to the
Vessels of the other Contracting Party; including their cargo, crew members and passengers in
the following cases:
1- access to ports of the Contracting Parties;
2- treatment during stay in and departure from ports;
3- use of port facilities to transport cargo and passengers;
4- access to all port services and facilities.
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Article 7
Aspects Excluded from the Scope of the Agreement
1- This Agreement does not include privileges of coastal maritime transport, towage operations,
navigation and other services related to maritime transport available for Shipping Companies or
other enterprises, as well as for nationals and residents of the Contracting Party.
2- The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to coastal maritime transport if
the Vessel of either Contracting Party was granted approval to operate between the ports of the
other Contracting Party, either to unload cargo or disembark passengers carried from a third
state, or to load cargo or passengers on board and carry them to a third state.
Article 8
Compliance with the Laws in Force
1-Vessels of the Contracting Party, their crew members, passengers and cargo -whilst in the
territory of the other Contracting Party- shall be subject to the laws and regulations in force, in
particular, the regulations of (safety of maritime transport - entry, stay and departure of crew
members and passengers- import and export of goods- border crossing- immigration- customstaxes- environment protection) and health measures.
2-Vessels of a Contracting party, shall be subject to the regulations relating to Vessels
equipment and facilities, safety appliances, measurement and its seaworthiness, which are
binding on the state whose flag the Vessel is flying under relevant international conventions.
Article 9
Facilitation of Maritime Transport
The Contracting Parties shall -within the limits of the laws and regulations in force in their
territories- adopt all necessary measures to facilitate and simplify administrative, customs and
sanitary procedures, as well as any other formalities applied in their ports.
Article 10
Recognition of Documents
1- Each Contracting Party shall recognize the nationality of the Vessel of the other Contracting
Party based on the documents carried on board, issued by the Competent Authorities in
accordance with the laws and regulations in force.
2-Each Contracting Party shall recognize all the documents of a Vessel issued by the Competent
Authority of the other Contracting Party.
3- Each Contracting Party shall recognize the Tonnage Measurement Certificates, issued and/or
recognized by the Competent Authorities of the other Contracting Party taking into account the
requirements of the relevant international conventions. In all cases, Vessels of a Contracting
Party holding valid Tonnage Measurement Certificates shall be exempted from re-measurement
in ports of the other Contracting Party.
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Article 11
Crew Members’ Identity Documents
1- Each Contracting Party shall recognize the official identity documents of crew members who are nationals of the other Contracting Party- entitling them to cross the state border, issued
by the Competent Authorities of the latter Contracting Party, and shall grant the holders of these
documents the rights referred to in Article (12) of this Agreement.
These documents are as follows:
• Government of the Sultanate of Oman: Seafarers Identity Document.
• Government of the Islamic Republic of Iran: Seafarers Identity Document.
2-The Contracting Parties shall exchange through diplomatic channels specimens of the
documents referred to in paragraph (1) of this Article, not later than thirty (30) days following
the day this Agreement enters into force. The Contracting Parties shall notify each other of any
change in the type of such documents, not later than (30) days prior to the change or
introduction thereof.
3- Crew Members of a Vessel of the Contracting Party, who are nationals of a third state, shall
hold documents, issued by the Competent Authorities of the other Contracting Party entitling
them to cross the state border.
Article 12
Entry, Transit and Stay of Crew Members
1- Each Contracting Party shall allow crew members of the Vessels of the other Contracting
Party, holders of one of the documents referred to in paragraphs (1) and (3) of Article (11) of
this Agreement, to stay in the town during the stay of the Vessel in its port, in accordance with
laws and regulations in force in the State of that Contracting Party, unless it has justified
reasons to refuse granting permission on grounds of public health, public safety, public order
or national security. Either Contracting Party may refuse to grant permission to any crew
member of the Vessel of the Contracting Party as per the laws and regulations of that
Contracting Party.
2- Every crew member -holding any of the documents referred to in paragraphs (1) and (3) of
the Article 11 of this Agreement and a valid visa-, if required, may pass in transit through the
territory of the other Contracting Party for the following purposes:
a) joining his own Vessel or transferring to another Vessel;
b) repatriation to his home country; or
c) any other purpose approved by the Competent Authorities of the other Contracting Party.
3- The relevant authority of the Contracting Parties shall - in accordance with the laws and
regulations in force- issue a residence permit to any crew member admitted to hospital in their
territory, for the period of time necessary for treatment.
4- Subject to paragraph (1) of this Article, the Contracting Parties reserve the right to deny entry
into their territories to an undesirable person, even in cases where such persons hold any of the
documents referred to in Article (11) of this Agreement and a valid visa.
5- The provisions of paragraphs (1) to (4) of this Article shall not affect the laws and regulations
of the Contracting Parties in respect of entry, transit, stay and departure of foreigners.
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Article 13
Cooperation and Assistance
1- If a Vessel of a Contracting Party was involved in an accident or encountered any
danger in the territorial sea of the other Contracting Party, Competent Authorities of the
other Contracting Party shall take all necessary measures to provide help and assistance
to the Vessel’s crew members, passengers and cargo carried aboard, to the same extent
as it would have rendered to its own Vessels.
2- The Contracting Parties shall comply with the provisions of the International Maritime
Organization (IMO) whilst determining the causes of maritime accidents.
3- The Competent Authorities of the Contracting Party, in whose territorial sea a Vessel of
the other Contracting Party has suffered from an accident or encountered any other
danger, shall notify -as soon as possible- the event to the nearest consular
representative of the other Contracting Party.
4- The occurrence of an accident or an emergency for a Vessel of a Contracting Party in
the internal waters or territorial sea of the other Contracting Party shall be promptly
notified by the Competent Authorities of a Contracting Party to the Competent
Authorities of the other Contracting Party. The equipment and other properties, cargo,
spare parts and supplies on board of a damaged Vessel shall be exempt from all
customs duties, dues and taxes, provided that they are not cleared for commercial
purposes in the territory of that Contracting Party.
5- The provisions of paragraphs (1) to (4) of this Article shall not prejudice the right to
bring an action to claim charges related to maritime search and rescue services,
assistance and help granted to a Vessel, its passengers, crew members and cargo.
Article 14
Technical Cooperation
The Contracting Parties shall do everything in their power to develop mutual maritime
cooperation in the field of merchant shipping, encourage their maritime companies and any
institutions related to maritime transport or the development of activities in all fields of
cooperation. Such cooperation shall include the following:
• search and rescue operations;
• maritime environment protection;
• maritime training;
• maritime safety;
• exchange of information and experience.
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Article 15
Joint Committee
The Contracting Parties shall establish a joint committee comprising representatives of the
relevant authorities and hold meetings alternately and periodically and/or at the request of either
Contracting Party in the territory of either one of them in order to:
a) discuss and review the issues which may arise out of implementation of this Agreement;
b) conduct joint studies on rendering new services in the field of maritime transport.
Article 16
Settlement of Disputes
1- Any disputes arising from the implementation or interpretation of this Agreement, shall be
settled through negotiations by the Competent Authorities of the Contracting Parties.
2- In the event that a dispute cannot be settled through negotiation, it shall be settled through
diplomatic channels.

Article 17
Amendment of the Agreement
This Agreement may be amended by the written consent of the Contracting Parties. Any
amendment shall enter into force in accordance with the provisions of Article (18) of this
Agreement.
Article 18
Entry into Force
1-

2-

This Agreement shall be ratified - in accordance with the applicable legislative procedures
- of the Contracting Parties, and the Parties shall notify each other of the approval of this
Agreement by written notice. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after
the last notification through the diplomatic channels.
This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years, it shall be renewed
automatically for other similar periods, unless terminated by either Party giving three (3)
months’ written notice in advance of its intention to terminate this Agreement.
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Article 19
Language
This Agreement consists of a preamble and nineteen (19) Articles, in duplicate in the Persian,
Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in
interpretation, the English text shall prevail.

Done at TEAHRAN on DECEMBER 8, 2019 Corresponding to 17th Azar 1398 and 11th Rabi II
1441 H. by the representative of the Government of the Sultanate of Oman and Government of
the Republic of Iran.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN
Dr. ALI BIN MASOUD AL-SENEIDI
MINISTER OF COMMERCE
AND INDUSTRY

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
MOHAMMAD ESLAMI
MINISTER OF ROADS AND URBAN
DEVELOPMENT
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وزارة العــدل وال�شــ�ؤون القانونيــة
قــرار وزاري
رقـــم 2022/35
بتعديل القرار الوزاري رقم 2019/300
بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفي هيئة الطريان املدين
ا�ستن ــادا �إلى املر�سـ ــوم ال�سلطانـي رقــم  ٨٤/١٠٢بالت�صديـق على بروتوكـول تعديل معاهدة
�شيكاغو للطريان املدين الدويل،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٩٦/٨٠بالت�صديق على الن�ص العربي التفاقية الطريان املدين
الدويل (معاهدة �شيكاغو ١٩٤٤م)،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٩٦/١٠٦بالت�صديق على بع�ض الربوتوكوالت املعدلة ملعاهدة
�شيكاغو للطريان املدين الدويل،
و�إلى قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/76
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٠٦/٦٥باملوافقة على ان�ضمــام �سلطنة عمــان �إلى اتفاقية
توحيد بع�ض قواعد النقل اجلوي الدويل،
و�إلى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  ٢٠٠٧/١٢٧بالت�صدي ــق علــى بروتوك ـ ــول مونرتي ــال ١٩٤٧م
اخلا�ص ب�إ�ضاف ــة مـ ــادة جديدة ( ٩٣مكررا) �إلى معاهدة الطريان املدين الدول ــي املوقعة
فـي �شيكاغو ١٩٤٤م،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون الطريان املدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم /٤٤ن،٢٠٠٧/
و�إلى القرار الوزاري رقم  2019/300بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفي
هيئة الطريان املدين،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
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تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إلى املادة الأولى من القرار الوزاري رقم  2019/300امل�شار �إليه ،الوظائف الآتية:
 مدير دائرة النقل اجلوي. مدير دائرة �أمن الطريان والت�سهيالت. رئي�س ق�سم تقييم املخاطر. رئي�س ق�سم حماية البيئة. م�شرف جدارة جوية. مفت�ش جدارة جوية. مفت�ش اخلدمات الأر�ضية. مفت�ش �سالمة معلومات الطريان.املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 18 :من رم�ضــــــان 1443هـ
املـوافــــق 20:من �أبريــــــــل 2022م
د .عـبدالـله بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل وال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون القانوني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة بو�شر الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة بو�شر الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة بو�شر الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٢٨" :
الأهــــداف:
 �1إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية. 2جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف. 3تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني فـي املجاالت اخلريية املختلفة.  4حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ,و�إدارة م�شروعاته. �5إدارة وا�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة و�صرفها فـي �أعمال الرب واخلري مثل التعليم وتكاليفالعالج للفئات املحتاجة ورعاية امل�ستحقني من الأيتام والأرامل الفقراء واملحتاجني
واملت�ضررين من الكوارث وتوفـري امل�ساكن و�صيانتها و�سائر وجوه الرب واخلري.
 6اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية �أو التجارية �أو الزراعية وغريها مناملجاالت ،وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي الوقف وا�ستثماره وت�أجريه.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات أ�مـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
� - ٤أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة امل�ضيبي الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة امل�ضيبي الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة امل�ضيبي الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٢٩" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة امل�صنعة الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة امل�صنعة الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة امل�صنعة الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٣٠" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة الكامل والوافـي الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة الكامل والوافـي الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة الكامل والوافـي الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٣١" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة القابل الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة القابل الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة القابل الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."32" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة العوابي الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة العوابي الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة العوابي الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."33" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة احلمراء الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة احلمراء الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة احلمراء الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٣٤" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة �إزكي الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة �إزكي الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة �إزكي الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٣٥" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة وادي املعاول الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة وادي املعاول الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة وادي املعاول الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٣٦" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة �أدم الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة �أدم الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة �أدم الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٣٧" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة نخل الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة نخل الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة نخل الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٣٨" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة منح الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة منح الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة منح الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٣٩" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة بهالء الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة بهالء الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة بهالء الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٤٠" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة جعالن بني بو ح�سن الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة جعالن بني بو ح�سن الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة جعالن بني بو ح�سن الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٤١" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة جعالن بني بو علي الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة جعالن بني بو علي الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة جعالن بني بو علي الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٤٢" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة بركاء الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة بركاء الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة بركاء الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٤٣" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة بدبد الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة بدبد الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة بدبد الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."٤٤" :
الأهــــداف:
� - ١إحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�شروعات ذات �أبعاد تنموية بالوالية.
 - ٢جتديد الدور التنموي للوقف فـي �إطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�شروعات الوقف.
� - ٣إعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالوالية وحتديثها من خالل نظام �إدارة وا�ستثمار
جديد ،مبا يحقق منفعة املوقوف له ،بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
 - ٤تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوالية فـي املجاالت اخلريية الوقفـية املختلفة.
 - ٥حتقيق امل�شاركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف ،و�إدارة م�شـروعاته.
� - ٦إدارة وا�ستثمار و�إن�شاء �أموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�س القر�آن الكرمي
وخلدمة القر�آن الكرمي وعلومه بالوالية.
� - ٧إدارة وا�ستثمــار و�إن�شــاء أ�مــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�ضى
ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�ضررين من الكـوارث.
� - ٨إدارة وا�ستثمــار و�إن�شاء �أمــوال امل�ؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظ ــة على ا�ستدامتها
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك اال�ستثمار فـي املجاالت العقارية �أو ال�صناعية
�أو الزراعية وغريها من املجاالت وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
 - ١ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )٦من النظام الأ�سا�سي.
 - ٢العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.
 - ٣الهبات والو�صايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�س.
 - ٤امل�شاريع والأ�سهم الوقفية و�أي و�سيلة �أخرى وفقا للت�شريعات املنظمة مل�ؤ�س�سات الأوقاف.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152247 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة حا�سوب (معدات معاجلة البيانات ،مبا فـي ذلك �آالت احل�ساب و�أجهزة احلا�سب،
برجميات احلا�سب ،برجميات الدرد�شة الألي ــة ،براجمي ــات االت�ص ــال لإتاحة الو�صول
�إلى الإنرتنت ،برامج تطبيقات احلا�سب للهواتف املحمولة ،برجميات حا�سوبية للإدارة
والتخطيط املايل ،وجتميع احل�سابات وامليزاني ــة� ،أجه ــزة و�أدوات االت ــ�صاالت ال�سلك ــية
والال�سلكي ــة واالت�ص ــاالت الكهربائيـ ــة والإلكرتونيـ ــة� ،أجهـ ــزة و�أدوات ات�صـ ــال البيانات،
مبا فـي ذلك الأجه ــزة الإلكرتونية املحمولة للو�صول �إلى الإنرتنت ال�سلكيا� ،أجهزة
ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور� ،أجهزة و�أدوات ملعاجلة ونقل وتخزين وت�سجيل
وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات التي تكون فـي �شكل بيانات م�شفرة �أو ن�صو�ص �أو �صور بيانية
�أو فـيديو �أو مزيج من هذه التن�سيقات� ،أجهزة و�أدوات ومعدات معاجلة ال�صور ،منتجات
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،مبا فـي ذلك �أجهزة التحكم فـي احلا�سب ال�ستخدامها فـي
�أنظمة االت�صاالت الال�سلكية� ،أجهزة التوجيه� ،أجهزة املودم ،البطاقات امل�شفرة مغناطي�سيا،
بطاقات ذكية� ،صور جم�سمة(،بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية) ،و�سائط لتخزين
املعلومات والبيانات وال�صور وال�صوت ،بطاقات ممغنطة فارغة وم�سجلة م�سبقا ،بطاقات
حتتوي على معاجلات دقيقة ،بطاقات الدارات املتكاملة ،بطاقات التعريف الإلكرتونية،
بطاقات الهاتف ،بطاقات االئتمان الهاتفـية ،بطاقات االئتمان ،بطاقات اخل�صم ،حامالت
البيانات املغناطي�سية والرقمية والب�صرية وو�سائ ــط الت�سج ــيل والتخزي ــن (فارغ ــة
وم�سجـ ــلة م�سبق ــا)� ،أقــرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة ،الأقرا�ص الفـيديوية الرقمي ــة
وو�سائ ــط الت�سج ــيل الرقميــة الأخرى ،الو�سائط املقروءة �آليا ،والفـيديو الرقمي ،والبيانات
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(القابلة للتنزيل) املقدمة من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو من الإنرتنت ،امل�ساعدات الرقمية
ال�شخ�صية� ،أجهزة و�أدوات ا�ستقبال و�إر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،جهاز لتنزيل ال�صوت
والفـيديو والبيانات من الإنرتنت� ،أجهزة و�أدوات التلفزيون� ،أجهزة �إر�سال وا�ستقبال البث
الإذاعي والتلفزيوين ،جهاز للو�صول �إلى الربامج املذاعة �أو املنقولة ،الدوائر الإلكرتونية
املربجمة لنقل البيانات ،الأجهزة والأدوات الإلكرتونية واملالحية عرب الأقمار ال�صناعية،
مبا فـي ذلك �أنظمة حتديد املواقع العاملية ،هواتف حممولة (الهواتف ،الهواتف املحمولة،
الهواتف الال�سلكية ،ملحقات الهاتف ،مبا فـي ذلك �أ�سالك الهاتف والبطاريات ،املنتجات
الإلكرتونية ،مبا فـي ذلك �أجهزة ا�ستقبال ال�صور الرقمية ،املقرنات االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية ،املقاب�س املعيارية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية� ،أجهزة الإر�سال واال�ستقبال،
�أجهزة الإر�سال واال�ستقبال الال�سلكية ،هواتف امل�ؤمترات عن بعد� ،آالت الرد على املكاملات
الهاتفـية ،هواتف الإنرتنت ،الهواتف الال�سلكية� ،سماعات وهوائيات للهواتف الال�سلكية
والال�سلكية� ،أجهزة و�أدوات ات�صال للو�صول �إلى الإنرتنت الال�سلكي والتب�سيط عرب
الإنرتنت� ،أجهزة بدون ا�ستخدام اليدين لهواتف ال�سيارات والهواتف املحمولة ،حوامل
�سماعة الهاتف فـي ال�سيارة� ،أغطية للهواتف املحلمولة ،الأجزاء والرتكيبات املدرجة فـي
الفئة ( )9للب�ضائع املذكورة �أعاله� ،أجهزة و�أدوات علمية ،وبحرية ،وم�ساحية ،وت�صويرية،
و�سينمائية ،وب�صرية ،ووزن ،وقيا�س ،و�إ�شارات ،وفح�ص (�إ�شراف) ،و�أجهزة و�أدوات تعليمية
لإنقاذ احلياة� ،أجهزة و�أدوات لتو�صيل الكهرباء �أو تبديلها �أو حتويلها �أو جتميعها �أو
تنظيمها �أو التحكم فـيها� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية ،جهاز �إطفاء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش �أفـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152248 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات (خدمات
الدعاية والرتويــج ،بطاق ــة وف ــاء امل�شرتك ــني والزبائ ــن ،تنظيـ ــم
وت�شغيل و�إدارة خمططات والء العمالء ،تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على املبيعات و�أنظمة
احلوافز الرتويجية ،خدمات البيع بالتجزئة واجلملة واالمتياز والرتويج ،عرو�ض للبيع
وبيع ال�سلع فـي جتارة التجزئة وجتارة اجلملة ،وجتميع جمموعة متنوعة من ال�سلع
واخلدمات التي متكن العمالء من االطالع على تلك ال�سلع واخلدمات و�شرائها ب�شكل
مالئم ،مبا فـي ذلك اخلدمات املقدمة مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو �شبكة
�إنرتنت �أو �شبكات �إلكرتونية �أخرى ،وذلك ل�صالح الآخرين ،توفـري من�صات عرب الإنرتنت
لبيع و�شراء ال�سلع واخلدمات ،تنظيم املعار�ض و�إدارتها لأغرا�ض جتارية� ،إدارة الأعمال
التجارية� ،إدارة الأعمال ،البحوث التجارية� ،إ�سرتاتيجية العمل وخدمات التخطيط،
املعلومات واخلدمات اال�ست�شارية ،التنب�ؤات االقت�صادية ،والت�سويق ،والبحوث ال�سوقية،
وحتليل الأ�سواق ،وخدمات الدرا�سات اال�ستق�صائية ،ن�شر معلومات ،جتميع املعلومات
الإح�صائية ،توفـري املعلومات التجارية ،توفـري خدمات الدليل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش �أفـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152249 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني (ال�ش�ؤون املالية ،اخلدمات امل�صرفـية مبا فـي ذلك
املنزل والإنرتنت واخلدمات امل�صرفـية عن بعد ،الكفاالت املالية،
خدمات الت�أمني والتمويل مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت �أو �أي �شبكة
�إلكرتونية �أخرى ،خدمات اخل�صم مبا فـي ذلك خدمات بطاقات اخل�صم� ،إ�صدار وا�سرتداد
الرموز والق�سائم والنقاط� ،إ�صدار رموز ذات قيمة كمكاف�أة على والء العمالء ،تقدمي النقود
واخل�صومات الأخرى كجزء من برنامج والء العمالء ،خدمات بطاقات االئتمان ،خدمات
بطاقة ال�شحن ،خدمات بطاقات ال�شراء املدفوعة م�سبقا ،مبا فـي ذلك معاجلة املدفوعات
الإلكرتونية التي تتم من خالل البطاقات املدفوعة م�سبقا ،خدمات الت�أمني والتمويل
وال�ضمان املتعلقة ب�أجهزة و�أدوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،توفـري اخلدمات املالية
الإلكرتونية وعرب الإنرتنت ،مبا فـي ذلك خدمات حتويل الأموال الإلكرتوين وت�سهيل
املعامالت النقدية عرب الإنرتنت ،توفـري بوابة �إلكرتونيـ ــة علـ ــى الإنرتن ــت فـي جمال
املعامالت املالية ومعاجلة املدفوعات ،الإدارة املالية (معاجلة املعامالت املالية عرب �شبكة
كمبيوتر عاملية ،توفـري خيارات دفع متعددة عن طريق املحطات الإلكرتونية التي يديرها
العميل واملتاحة فـي املوقع فـي متاجر البيع بالتجزئة ،توفـري معلومات اال�ستثمار و�إدارة
الأموال� ،إدارة الأموال واال�ستثمارات ،معلومات الأ�سهم وال�سندات وال�سندات وخدمات
الو�ساطة ،توفـري املعلومات واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بال�ش�ؤون النقدية واخلدمات
املذكورة �أعاله ،مبا فـي ذلك توفـري املعلومات من قاعدة بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت
�أو �أي �شبكة �إلكرتونية �أخرى ،توفـري املعلومات وامل�شورة للم�شرتين املحتملني لل�سلع
والب�ضائع ،وكل ذلك متعلق ب�شروط الدفع والت�أمني� ،ش�ؤون العقارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش �أفـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152250 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري التلفونات (خدمات �إت�صاالت ،خدمات االت�صاالت املتنقلة
والثابتة والأقــمار ال�صناعي ــة واخللوي ــة واملتنقلـ ــة والراديويـ ــة،
خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،وت�ضمن خدمات الهاتف املحمول والربيد
ال�صوتي والفاك�س ونقل البيانات ،خدمات االت�صاالت الال�سلكية ،وت�ضمن املكاملات الهاتف
املحمول الال�سلكية وخطط خدمة الر�سائل الإلكرتونية ونقل البيانات ،خدمات املرا�سلة،
وت�ضمن الإر�سال واال�ستقبال و�إعادة توجيه الر�سائل فـي �شكل ن�ص �أو �صوت �أو �صور بيانية
�أو فـيديو �أو مزيج من هذه التن�سيقات ،خدمات املرا�سلة عرب الإنرتنت ،خدمات املرا�سلة
املوحدة ،نقل الر�سائل وال�صور مب�ساعدة الكمبيوتر ،خدمات عقد امل�ؤمترات عن بطريق
الفديو ،خدمات هاتف الفـيديو ،خدمات امل�ؤمترات عن بعد عن طريق خدمات ال�صوت عرب
بروتوكول الإنرتنت ( ،)VOIPخدمات النداء الآيل ،خدمات االت�صاالت الهاتفـية املقدمة
عرب بطاقة االت�صال الهاتفـية املدفوعة م�سبقا ،توفـري دقائق مدفوعة م�سبقا لال�ستخدام
على الهواتف املحمولة ،تقدمي خدمات االت�صاالت الهاتفـية واملهاتفة عرب الإنرتنت،
خدمات حتويل ،جمع ،نقل ،والرد على الر�سائل واملكاملات للهواتف النقالة واملحمولة،
ات�صاالت ال�سلكية(واال�ستدعاء الال�سلكي والربيد الإلكرتوين للآخرين ،نقل وتو�صيل
وا�ستقبال ال�صوت والبيانات وال�صور ،خدمات الرتقيم ال�شخ�صي ،توظيف وت�أجري �أجهزة
و�أدوات االت�صاالت والهاتف� ،إعارة �أجهزة و�أدوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية البديلة،
توفـي ــر خدم ــات الو�ص ــول إ�لــى الإنرتنت ،خدمات االت�صاالت لتحديد وتتبع الأ�شخا�ص
والأ�شياء ،تتبع الهاتف املحمول عرب �إ�شارات الأقمار ال�صناعية ،توفـري املعلومات �أو حتديد
الأجهزة والأدوات املتعلقة باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،توفـري خدمات بروتوكول
التطبيقات الال�سلكية ،وت�ضمن التطبيقات التي ت�ستخدم قناة ات�صاالت �آمنة ،توفـري
املعلومات �أو حتديد الأجهزة والأدوات املتعلقة باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،بث �أو نقل
الربامج الإذاعية �أو التلفزيونية ،توفـري روابط االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية لقواعد
بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت �أو ال�شبكات الإلكرتونية الأخرى ،توفـري نقل �إلكرتوين
ال�سلكي لبيانات معامالت بطاقات االئتمان واخل�صم واملدخرات الإلكرتونية الال�سلكية
وبيانات الدفع عرب �شبكة كمبيوتر عاملية ،تدفق البيانات املتوا�صل عرب الإنرتنت ،توفـري
الو�صول �إلى مواقع الويب اخلا�صة بال�صوت والفـيديو والبيانات الرقمية من قاعدة
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بيانات �أو الإنرتنت �أو �أي �شبكة �إلكرتونية �أخرى ،تدفق املواد ال�صوتية واملرئية على
الإنرتنت ،خدمات قواعد بيانات االت�صاالت واالت�صاالت ،وت�ضمن متكني امل�ستهلك من
تنزيل املحتوى الرقمي من �شبكة وخادم �إلى قاعدة بيانات فردية ،توفـري الو�صول �إلى
البنية التحتية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية مل�شغلني �آخرين ،توفـري وت�أجري وقت
الو�صول �إلى قواعد بيانات الكمبيوتر ولوحات الإعالنات احلا�سوبية و�شبكات الكمبيوتر
و�شبكات ات�صاالت الكمبيوتر التفاعلية ،اخلدمات اال�ست�شارية واملعلوماتية واال�ست�شارية
املتعلقة بكل ما �سبق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش �أفـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153404 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ (وبدائل التبغ ،ال�سجائر الإلكرتونية) ال�سجائر وال�سيجار ،مبخارات فومية للمدخنني،
قداحات مدخنني (�أغرا�ض املدخنني �أعواد الكربيت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمران للتبغ املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :صنعاء � -شارع اجلامعة اجلديدة ,ر.ب 112 :روي ,اليمن
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/12 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153587 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل (و�أدوات الزينة غري الدوائية ،م�ستح�ضرات جلخ) معاجني غري طبية،
م�ستح�ض ــرات تلميــع ملمعات ,زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات تنظيف (م�ستح�ضرات التنظيف
والتلميع واجللي والك�شط� ،صناعة عطور) �صناعة العطور والزيوت الأ�سا�سية ،م�ستح�ضرات
نقع الغ�سيل والكي (م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى ال�ستخدامات الغ�سيل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زيت�س كوزماتيك�س بي فـي تي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2 :جوكول اركيد املبنى ب طريق �سوبها�ش بارل فـيل �شرق
مومباي ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب202203/19 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153863 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجميع امل�ساعدة فـ ــي الأعمال( ,خدمـ ــات جتميـ ــع
ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغ ــري ،وذلك لتمك ــني عامة
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة مبا فـيها� :سبائك
من معادن نفـي�سة ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفـي�سة� ،صناديق
من معادن نفـي�سة� ،أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات) ،هياكل جذعية
من معادن نفـي�سة ،قالئد �سل�سلية (جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات) ،جموهرات
جمتزعة� ،أقراط ،متاثيل �صغرية من معادن نفـي�سة ،خيوط ذهبية (جموهرات) ،حلي
للقبعات من معادن نفـي�سة� ،سبائك ت�شكيل من معادن نفـي�سة ،عاج (جموهرات) ،حلي من
الكهرمان الأ�سود ،كهرمان �أ�سود غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول ،جموهرات ،جموهرات
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من الكهرمان اال�صفر ،ميداليات كبرية (جموهرات) ،قالئد (جموهرات) ،فلز زيتوين
(�أحجار كرمية) ،عر�ض ال�سلع(خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة مبا فـيها :حلي للقبعات من
معادن نفـي�سة ،حلي (جموهرات) ،حلي من الكهرمان الأ�سود ،حلي �أحذية من معادن
نفـي�سة ،للئ (جموهرات) ،دبابي�س (جموهرات) ،معادن نفـي�سة غري م�شغولة �أو ن�صف
م�شغولة� ،أحجار كرمية ،حلي �أحذية من معادن نفـي�سة ،خيوط من معادن نفـي�سة
(جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات)� ،أ�سلك من معادن نفـي�سة (جموهرات)� ،أ�شغال
فنية من معادن نفـي�سة ،املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن
نفـي�سة �أو مطلية بها ،غري الواردة فـي فئات �أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات
قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ذهب غالريي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 19541 :جدة  ،21445اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153864 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح
الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند
احلاجة مبا فـيها قطع نقدية� ،ساعات �ضبط (�ساعات رئي�سية) ،م�سكوكات نحا�سية ،زمامات
(مرابط) �أكمام ،وجه ال�ساعة املدرج (قر�ص ال�ساعة) (ل�صناعة �ساعات احلائط و�ساعات
اجليب واليد)� ،ساعات �شم�سية ،ما�س� ،أقراط ،متاثيل �صغرية من معادن نفـي�سة ،خيوط
ذهبية (جموهرات) ،ذهب غري م�شغول �أو مطروق (م�صفـح) ،عقارب �ساعة (ل�صناعة
-71-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد) ،حلي للقبعات من معادن نفـي�سة� ،سبائك ت�شكيل
من معادن نفـي�سة� ،إيريديوم ،عاج (جموهرات) ،حلي من الكهرمان الأ�سود ،كهرمان �أ�سود
غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول ،جموهرات ،علب جموهرات (�صناديق) ،جموهرات من
الكهرمان الأ�صفر ،جموهرات مقلدة ،علب جموهرات (�صناديق) ،جموهرات من الكهرمان
الأ�صفر ،جموهرات مقلدة (جموهرات غري ثمينة (حلقات للمفاتيح )حلي �صغرية �أو
�سال�سل �صغرية) ،زمامات (مرابط) �أكمام� ،ساعات رئي�سية ،ميداليات كبرية (جموهرات)،
ميداليات� ،آالت ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد ،قالئد (جموهرات) ،فلز زيتوين
(�أحجار كرمية) ،دبابي�س زينة ،حلي للقبعات من معادن نفـي�سة ،خدمات التجميع امل�ساعدة
فـي الأعمال(,خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة مبا فـيها عقيق� ،ساعات منبهة� ،سبائك من
معادن نفـي�سة ،مثبتات )ل�صناعة �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(�ساعات ذرية )
متناهية الدقة ( نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفـي�سة� ،أجزاء �أ�سطوانية ) ل�صناعة �ساعات
احلائط و�ساعات اجليب واليد) ،خرز ل�صناعة املجوهرات� ،صناديق من معادن نفـي�سة،
�أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات) ،هياكل جذعية من معادن نفـي�سة،
علب ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد ،علب �ساعات اجليب واليد (للإهداء)،
قالئد �سل�سلية (جموهرات)� ،سال�سل �ساعات ،حلي �صغرية (جموهرات) ،كرونوغرافات
(موقتات م�سجلة) (�ساعات) ،كرونومرتات (موقتات دقيقة)� ،أدوات قيا�س الوقت الدقيقة،
كرونو�سكوبات (موقتات �إلكرتونية ال�ضبط) ،م�شابك ربطات العنق ،علب �ساعات ،عقارب
�ساعة (ل�صناعة �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد)� ،ساعات حائط� ،ساعات حائط
و�ساعات جيب ويد كهربائية� ،آليات ال�ساعات ،جموهرات جمتزعة ،خدمات عر�ض
عامة(خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من
معاينتها و�شرائها عند احلاجة مبا فـيهاحلي (جموهرات) ،حلي من الكهرمان الأ�سود ،حلي
�أحذية من معادن نفـي�سة� ،أوزميوم ،بالديوم ،جموهرات مقلدة (جموهرات غري ثمينة)،
لآلئ (جموهرات) ،لآلئ من الكهرمان امل�ضغوط ،بندول (ل�صناعة �ساعات احلائط و�ساعات
اجليب واليد) ،دبابي�س (جموهرات) ،دبابي�س زينة ،دبابي�س ربطات العنق ،بالتني (فلز)،
معادن نفـي�سة غري م�شغولة �أو ن�صف م�شغولة� ،أحجار كرمية ،روديوم ،خوامت (جموهرات)،
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روثينيوم� ،أحجار �شبه كرمية ،حلي �أحذية من معادن نفـي�سة ،خيوط ف�ضية ،ف�ضة غري
م�شغولة �أو مطروقة (م�صفـحة) ،بلخ�ش (�سبينل) (�أحجار كرمية) ،نواب�ض �ساعات،
ف�ضة مغزولة (�أ�سالك ف�ضية) ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار (خدمات جتميع ت�شكيلة من
الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة
مبا فـيها �ساعات توقيت� ،سيور ل�ساعات اليد� ،ساعات �شم�سية ،خيوط من معادن نفـي�سة
(جموهرات) ،م�شابك ربطات العنق ،دبابي�س ربطات العنق ،حلي �صغرية (جموهرات)،
�سوار �ساعات ،علب �ساعات� ،سال�سل �ساعات ،بلور لل�ساعات ،الأغطية الزجاجية لل�ساعات،
نواب�ض �ساعات� ،سيور �ساعات� ،ساعات� ،أ�سالك من معادن نفـي�سة (جموهرات)� ،أ�شغال فنية
من معادن نفـي�سة� ،ساعات يد ،املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من
معادن نفـي�سة �أو مطلية بها ،غري الواردة فـي فئات �أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية،
�أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة من�صور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 19541 :جدة  ،21445اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153865 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال(,خدمات جتميع
ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن
من معاينتها و�شرائها عند احلاجة مبا فـيها� :سبائك من معادن نفـي�سة ،خرز ل�صناعة
املجوهرات� ،صناديق من معادن نفـي�سة� ،أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات)،
هياكل جذعية من معادن نفـي�س ــة ،قالئــد �سل�سلية (جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات)،
ما�س� ،أق ــراط ،متاث ــيل �صغ ــرية من معادن نفـي�سة ،خيوط ذهبية(جموهرات) ،ذهب
غري م�شغول �أو مطروق (م�صفح) ،حلي للقبعات من معادن نفـي�سة� ،سبائك ت�شكيل من
-73-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

معادن نفـي�سة ،عاج (جموهرات) ،حلي من الكهرمان ال�سود ،جموهرات ،جموهرات من
الكهرمان ال�صفر ،قالئــد (جموهرات) ،فلز زيتوين (�أحجار كرمية) ،حلي (جموهرات)،
عر�ض ال�سلع(خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة مبا فـيها :حلي �أحذية من معادن نفـي�سة ،للئ
(جموهرات) ،دبابي�س (جموهرات) ،معادن نفـي�سة غري م�شغولة �أو ن�صف م�شغولة� ،أحجار
كرمية ،خوامت (جموهرات) ،بلخ�ش (�سبينل) (�أحجار كرمية) ،خيوط من معادن نفـي�سة
(جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات)� ،أ�سلك من معادن نفـي�سة (جموهرات)� ،أ�شغال
فنية من معادن نفـي�سة ،املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن
نفـي�سة �أو مطلية بها وغري الواردة فـي فئات �أخرى ،املجوهراتواحلجار الكرمية� ،أدوات
قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلودة الوطنية للمعادن الثمينة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 19541 :جدة  ،21445اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154311 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك احلديدية (املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو
اجلوي �أو املائي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اويان للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151558 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (حلم ،اللحوم امل�صنعة ،حلم ال�ض�أن� ،أطباق جاهزة تتكون �أ�سا�سا من اللحوم ،الكفتة،
الكفتة ،بدائل اللحوم ،كروكيت اللحم� ،سمك غري حي ،حلوم دواجن غري حية) دواجن
متبلة ،دواجن مدخنة ،ديك رومي ،دجاج ،كروكيت دجاج ،خال�صات حلوم ،فواكه جممدة،
خ�ضراوات جمففة ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات حمفوظة ،جلي هالم ,للطعام،
مربيات ،خ�شاف ،بي�ض ،حليب ،جبنة ،زبدة ،لنب رائب ،منتجات احلليب ،زيوت للطعام،
دهون �صاحلة للأكل ،حلوم حمفوظة ،حلم خنزير (حلم خنزير مدخن� ،سجق ،حلوم
ال�صيد ميتة ،حلم فخذ اخلنزير املقدد جنبون(,همربغر ،حلوم معلبة ،حلوم مملحة،
فطائر �أ�سا�سها بطاطا) �أطباق جاهزة تتكون �أ�سا�سا من فطائر البطاط�س ،عجينة حلم
الكبد ،حلم خنزير مملح ،بقول حمفوظة ،نقانق للهوت دوغ (نقانق الدم ،فول �صويا
حمفوظ للطعام) منتجات ال�صويا ،كرات ال�صويا على طريقة كرات اللحم وفطائر برجر
ال�صويا ،فواكه حمفوظة ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها� ،سمن نباتي،
حلم الكبد ،رقائق بطاطا مقلية(بطاطا مقلية ،مرق ،مركزات املرق� ،شوربات ،منتجات
غذائية من ال�سمك) كروكيت ال�سمك ،لنب خمي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي ار اف جي �أم بي ات�ش � -شركة حمدودة امل�س�ؤولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :من�ساوية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اجنارجا�سي ،فـيينا ،النم�سا ,1030 ,النم�سا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/3 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أليافـي للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151564 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (حلم ،حلم الط�أن ،حلم معالج ،حلم لال�ستعمال الأدمي� ،أطباق جاهزة تتكون �أ�سا�سا
من اللحوم ،الكفتة ،بدائل اللحوم ،كروكيت ،حلوم حمفوظة� ،سمك غري حي) ،كروكيت
ال�سمك ،حلوم دواجن غري حية(يك رومى ،دجاج ،دجاج م�شوي يجري معالج ،دجاج
لال�ستهالك الآدمي ،دجاج متبل ،دجاج مدخنة ،كروكيت الفراخ ،حلم خنزير� ،سجق) �سجق
الدم ،حلم فخذ اخلنزير املقدد جنبون(,همربجر ،حلوم مملحة ،فطائر �أ�سا�سها بطاطا)
�أطباق جاهزة تتكون �أ�سا�سا من فطائر البطاط�س ،خال�صات حلوم ،عجينة حلم الكبد،
حلم خنزير مملح ،بقول حمفوظة ،خ�ضراوات حمفوظة(خ�ضراوات جممدة ،خ�ضراوات
مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة ،فواكه جممدة ،فواكه مطبوخة ،فواكه حمفوظة(فواكه
جمففة ،فول �صويا حمفوظ للطعام) حتتوي كرات اللحم والهامربغر �أي�ضا على فول
ال�صويا ،منتجات ال�صويا ،وهي كرات ال�صويا على �شكل كرات اللحم وفطائر برجر ال�صويا،
منتجات ال�صويا ،حليب ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ،جبنة ،زبدة،
لنب رائب� ،سمن نباتي ،زيوت للطعام(زيوت �صاحلة للأكل ،دهون �صاحلة للأكل) زيوت
ودهون حيوانية ودواجن ودهون نباتية ،حلوم معلبة ،رقائق بطاطا مقلية (بطاطا مقلية،
مرق ،مركزات املرق� ،شوربات) �شوربات جممدة ،لنب خمي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي ار اف جي �أم بي ات�ش � -شركة حمدودة امل�س�ؤولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :من�ساوية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اجنارجا�سي ،فـيينا ،النم�سا ,1030 ,النم�سا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/3 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أليافـي للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151561 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (حلم ،حلم الط�أن ،حلم معالج ،حلم لال�ستعمال الأدمي� ،أطباق جاهزة تتكون �أ�سا�سا
من اللحوم ،الكفتة ،بدائل اللحوم ،كروكيت ،حلوم حمفوظة� ،سمك غري حي) كروكيت
ال�سمك ،حلوم دواجن غري حية (ديك رومى ،دجاج ،دجاج م�شوي يجري معالج ،دجاج
لال�ستهالك الآدمي ،دجاج متبل ،دجاج مدخنة ،كروكيت الفراخ ،حلم خنزير� ،سجق) �سجق
الدم ،حلم فخذ اخلنزير املقدد جنبون( ,همربجر ،حلوم مملحة ،فطائر �أ�سا�سها بطاطا)
�أطباق جاهزة تتكون �أ�سا�سا من فطائر البطاط�س ،خال�صات حلوم ،عجينة حلم الكبد،
حلم خنزير مملح ،بقول حمفوظة ،خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات
جمففة ،فواكه جممدة ،فواكه مطبوخة ،فواكه حمفوظة (فواكه جمففة ،فول �صويا
حمفوظ للطعام) حتتوي كرات والهامربغر �أي�ضا على فول ال�صويا ،منتجات ال�صويا،
وهي كرات ال�صويا على �شكل كرات اللحم وفطائر برجر ال�صويا ،منتجات ال�صويا ،حليب،
م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ،جبنة ،زبدة ،لنب رائب� ،سمن نباتي،
زيوت للطعام (زيوت �صاحلة للأكل ،دهون �صاحلة للأكل) زيوت ودهون حيوانية ودواجن
ودهون نباتية ،حلوم معلبة ،رقائق بطاطا مقلية (بطاطا مقلية ،مرق ،مركزات املرق،
�شوربات) �شوربات جممدة ،لنب خمي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي ار اف جي �أم بي ات�ش � -شركة حمدودة امل�س�ؤولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :من�ساوية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اجنارجا�سي ،فـيينا ،النم�سا ,1030 ,النم�سا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/١/٣ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أليافـي للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153102 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الع�سل وم�ستح�ضرات التجميل وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البهالين و�شركاه للأ�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153252 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي التدريب الب�ستنه والزراعة والغابات وخدمات التعليم والتدريب والرتفـيه ،التوجيه
املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تطوير الزراعة ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153465 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،تركيب و�إ�صالح معدات
الت�سخني ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،تركيب و�إ�صالح معدات الري ،تركيب
و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية� ،سباكة املوا�سري ،تركيب و�إ�صالح معدات التجميد ،مد
الكابالت ،خدمات الكهربائيني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�صالت للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153480 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار العتكية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153571 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو أ�جم ــاد الوطنية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153682 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سفرة ال�ضيافة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :

-80-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153683 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع احل�صرية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153684 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حما�سبة (على �أنظمة املحا�سبة)� ،إعداد تقارير احل�سابات (مطبوعة �إلى التقارير عالمة
جتارية) ،عر�ض ال�سلع (مطبوعة على كل �سلعة تباع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جبال العال للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153685 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت (التجارة الإلكرتونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطياب الأر�ض ال�سعيدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153686 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة املركبات ،تركيب و�صيانة وبرجمة ال�سيارات وكل ما
يخت�ص بالربجمة و�أجهزة املراقبة وغ�سيل املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زمن احللول للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153688 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل (ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ينابيع املن�صعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153691 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني (بيع الأثاث).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرئي�سي للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153692 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن الأ�صالة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153694 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حتديث مواد الدعاية والإعالن ،توزيع العينات ،ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوا�سل ال�سعاده للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153695 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س واملن�سوجات والأقم�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأطاللة العاملية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153696 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سه كلفوت للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153697 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،عر�ض ال�سلع،
ت�سويق (بيع �أدوات ال�صحية ومتديداتها و�صهاريج املياه وامل�ضخات ومولدات كهربائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنابيب وخزانات م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153698 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة العبايات وال�شيل واملالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �شادن العاملية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153699 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأبعاد الثالثية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153702 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع مواد البناء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مارينا والقنطار ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153703 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنوب املحيط للإ�ست�شارات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153706 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل بن مفتاح بن جمعة اليعقوبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153708 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عيادة طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�سام م�سقط احلديثة للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153709 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع فجر الباطنة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153712 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساج التدليك ،العالج الطبيعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة خ�صب لإدارة الفنادق واملنتجعات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153713 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�ستدامة مبتكرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153714 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مباخر للطيب �أو العطور (بيع العطور والبخور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أبو الزبري العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153715 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع فواكه حمفوظة ،خ�ضراوات حمفوظة ،زيوت للطعام ،متور ،حليب ،فول �صويا حمفوظ
للطعام ،مواد دهنية ل�صنع دهون �صاحلة للأكل ،خماليط حتتوي على دهن ل�شرائح
اخلبز ،زيت �سم�سم ،م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضراوات ،ع�صري خ�ضراوات للطبخ ،منتجات
احلليب ،عد�س حمفوظ� ،سمن نباتي ،مربى فواكه ،بي�ض ،زيت زيتون للطعام ،زيت عظام
معد للأكل ،بكتني لأغرا�ض الطهي ،بازالء حمفوظة ،معجون بندورة� ،سلطات خ�ضراوات،
�سلطات فواكه� ،سمك تونا� ،أمالح جينيه لأغرا�ض الطهي ،فول �سوداين حم�ضر ،فطور
حمفوظة ،دهن جوز الهند ،بقول حمفوظة ،رقائق فواكه ،توفو فول �صويا خممر ،بي�ض
�صالح للأكل� ،سمك معلب ،فواكه معلبة ،حلوم معلبة ( برادات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوار�س العا�صمة املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153716 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدور و�شركاه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153717 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الريف للأطعمة املتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153719 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب الرحالت ال�سياحية (تنظيم رحالت �سفر و�سياحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شذى ال�سويق احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153721 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حطيط العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153722 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات احلانات البارات ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة خ�صب لإدارة الفنادق واملنتجعات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153723 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالءات �سحب لأ�سرة املر�ضى ،قفازات لغايات طبية� ،أجهزة ومعدات جراحية ،جداول
الفح�ص الطبي ،روبوتات نانوية لأغرا�ض طبية (ت�ستخدم للحفاظ على ج�سم الأن�سان
وحمايته من م�سببات الأمرا�ض)� ،أ�شرطة العالج� ،أجهزة التربيد الطبية للعالج �ضربة
ال�شم�س� ،أجهزة التربيد الطبية للعالج �إنخفا�ض درجة احلرارة ،قاطعات احلب� ،أقنعة
�صحية للأغرا�ض الطبية� ،أقنعة �ضوئية ( )LEDللأغرا�ض العالجية ،م�شابك جراحية،
�إبر لغايات طبية� ،إبر للخياطة اجلراحية� ،ضمادات للمفا�صل ت�شريحية ،جبائر جراحية،
�أحزمة كهربائية لغايات طبية� ،أحذية لغايات طبية ،مو�سعات جراحية ،مبا�صق لغايات
الطبية� ،أ�سفنج جراحي ،خيوط جراحية ،مق�صات للجراحة ،قطارات لغايات طبية� ،أجهزة
طب الأ�سنان ،دبابي�س لتثبيت الأ�سنان اال�صطناعية ،مرايا لأطباء الأ�سنان ،واقيات �أ�صابع
لغايات طبية ،حماقن� ،أكيا�س مائية لغايات طبية ،جم�سات لغايات طبية ،م�ضخات لغايات
طبية ،قفازات تدليك� ،أ�سرة مائية لغايات طبية� ،أثاث م�صنوع خ�صي�صا لغايات طبية،
رفاالت كبود ،منا�شري لغايات جراحية ،حماقن للرحم ،حماقن مهبلية ،حقن لغايات
طبية ،مالءات جراحية معقمة� ،أ�سرة وبخا�صة امل�صنوعة لغايات طبية� ،أجهزة متارين
بدنية لغايات طبية ،م�شدات لغايات طبية ،بطانيات كهربائية لغايات طبية� ،ضمادات
جتبريية للركب� ،أقنعة للطاقم الطبي ،م�ؤ�شرات درجة احلرارة لال�ستخدام الطبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاوى للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153727 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شـ ــر الكتب املتعلقة بالأمـ ــور املاليـ ــة ،الن�ش ــر املكتبي الإلكت ــروين ،ن�ش ــر الكتب وال�صحف
الإلكرتونية على الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�صروف للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153729 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عيادة جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القبي�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153731 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة (قهوة خمت�صة) ،املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإجادة للخدمات والت�سويق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153732 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�شة �أملنيوم ،ور�شة حداده ،تركيب وت�صنيع معدات املطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تنوف الفنية ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153735 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم ،الرتبية البدنية ،خدمات الرتبية والتعليم ،معلومات عن
الرتبية والتعليم ،االمتحانات التعليمية ،التعليم الديني ،اخلدمات الثقافـية �أو التعليمية
�أو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ض الفنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة اخلطاب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153737 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات زهور عطور ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فن العطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153738 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب معدات املطابخ ،تركيب الأبواب والنوافذ ،خدمات النجارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حارث الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153739 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (جتارة الأحذية واحلقائب اجللدية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة لبانة ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153741 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم ال�صناعي ،خدمات ت�صميم العبوات ت�صميم الفنون
التخطيطية ،الت�صميم الداخلي ،ت�صميم بطاقة عمل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأفق للإبداع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153742 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح معدات التجميد (تركيب و�صيانة معدات غرف التربيد والتجميد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قمر املميزة لل�صيانة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153743 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة وتركيبات للأغرا�ض ال�صحية ،معدات للحمام ،تركيبات حمام �ساونا ،د�ش اال�ستحمام
(ال�شورات) ،خالط ال�صنابري (حنافـيات) لأنابيب املياه ،امل�صارف ،جتهيزات ولوازم احلمام،
تركيبات احلمام� ،أحوا�ض اال�ستحمام ،ال�صنابري �أو حنافـيات ،جتويفات املراحي�ض ،مقاعد
املراحي�ض ،املراحي�ض القابلة للنقل �أو احلمل ،تركيبات توريد وتدفق املياه� ،أنابيب املياه
للرتكيبات ال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمة الراقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153744 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أجماد للنقل واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153745 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب معدات املطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املطابخ امللكية الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153746 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمعة بن �سامل بن خمي�س املخيني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153747 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شحن بال�سفن ،النقل اجلوي ،النقل ،النقل البحري ،خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاالك�سي لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153748 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأثاث املنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفرقان ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153749 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (زراعة النباتات ،وكاالت التجارية والعمولة و�ساطة
التجارية ،مكاتب الت�صدير واال�سترياد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاطفة الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153755 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأندية الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التفكري الإبداعي املتقدم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153756 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بركة ال�صباح للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153757 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شاخمية للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153759 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة اخللود احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153760 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاعل الديرة الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153764 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النور العاملية للخدمات والت�سويق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153765 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حلة ال�صوالح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153766 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأقم�شة وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة الريده للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153768 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري اخليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليج الذهبي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153769 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مازن الهنائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153770 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (بيع املالب�س) ،ت�سويق (املالب�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نادي املو�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153780 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سوق مركزي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�شهري احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153781 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح و�صيانة املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع امليار ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153782 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع منتجات املخابز واحللويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإبداع امل�شرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153783 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املخططون للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153784 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه ال�شرب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روافد الرحبة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153785 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ق�صر اجلزيرة للم�أكوالت العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153787 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأقم�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جنوم �صور الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153792 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طارق اخلرو�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153793 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�ش احلدادة والنجارة وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صطفى وكمال �أ�شرف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153794 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معاجلة املعادن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مي�ساء العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153795 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التقنية احلديثة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153796 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نظارات ب�صرية ،عد�سات للنظارات ،عد�سات ال�صقة ،علب للنظارات ،نظارات �شم�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رو�ضة �شمال ال�شرقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153797 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أيقونة املو�ضة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153989 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو رامز للتجارة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٣٠ :

-115-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154019 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للفواكه واخل�ضراوات الطازجة والتمور ،البيع
باجلملة للفواكه واخل�ضراوات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثمار الدولية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154020 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شحن بال�سفن ،ال�سم�سرة فـي ال�شحن ،دفع �أجرة ال�شحن فـي ميناء الو�صول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنت م�سقط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154021 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تن�سيق الزهور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميزاب العطاء للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154022 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية ،ب�سكويت ،كعك الوفل ،كاكاو ،كعك ،حلويات �صنع ال�شوكوالتة واحللويات
امل�صنوعة من ال�شوكوالتة �صنع احللويات ال�سكرية �صنع احللويات العربية ت�شمل املعمول
وخالفه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الذهب الهادئ لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154023 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارت التوجية للأعمال املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دلتا جمان للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154024 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتديد الأثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سرار الورد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154025 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي (�أعمال الت�صميم والتنفـيذ الديكور الداخلي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الديكور الأول
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154026 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(ور�شة الأملنيوم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن �سالم العامري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154036 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة امليا�سم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154038 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع حمد بن حممد الهنائي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154040 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزهور والنباتات الطبيعية حلويات لتزيني �أ�شجار
عيد امليالد ،قر�شلة بق�سماط ،ب�سكويت ،حلويات �سكرية ،كاكاو ،قهوة� ،شوكوالته ،حلويات،
ن� أش� للطعام� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب،
م�شروبات �شوكوالته باحلليب ،خبز بال�شوكوالته.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خدمات التقنية اخلا�صة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154041 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع اخلبز ومنتجاته (خمبز).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو امل�ؤمتن ال�سوطي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154042 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل ،تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ،خدمات مكافحة الآفات
بخالف امل�ستخدمة لغايات الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات� ،إبادة
احل�شرات واحليوانات ال�ضارة فـي غري جمال الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة
والغابات� ،صيانة برك ال�سباحة ،دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية ،خدمات الكهربائيني،
تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،التطهري من اجلراثيم ،تنظيف النوافذ� ،سباكة
املوا�سري ،تنظيف ال�شوارع ،خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإنتاج املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154044 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تربيد الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تي�سري لاللكرتونيات والكهرباء املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :
-122-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154045 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النجارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فاطمة اخلرو�صي للت�صميم الداخلي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154046 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار التوازن احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154047 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أردية �سرواليه� ،أدوات مانعة النزالق الأحذية ،مالب�س �سائقي ال�سيارات ،لبا�س القدم،
�صنادل ا�ستحمام� ،أخفاف ا�ستحمام ،جوارب طويلة ،جوارب طويلة ما�صة للعرق ،كعوب
للجوارب الطويلة ،بكريهات قبعات م�ستديرة م�سطحة ،لفاعات من ري�ش ،قبعات �أغطية
للر�أ�س ،جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية� ،أطراف لبا�س القدم،
واقيات مالب�س� ،شياالت للمالب�س� ،أحذية ذات �أربطة ،ياقات مالب�س ،ياقات للتدفئة،
قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،سراويل حتتية ،قبعات �ضيقة� ،صدارات مالب�س
داخلية ،مالب�س كتانية ،بران�س مالب�س ،اطر هياكل ,قبعات ،واقيات من ال�شم�س� ،أحزمة
مالب�س� ،شاالت ،مباذل� ،سرتات ،عباءات الكهنة ،جوارب ق�صرية ،حماالت للجوارب� ،أربطة
للجوارب ،حماالت للجوارب الطويلة ،فرعات الأحذية ،نعال داخلية �ضبانات ،قم�صان،
�صدر القمي�ص ،قم�صان ق�صرية الأكمام ،مالب�س ،قبعات ،قطع حديدية للأحذية ،فرو
مالب�س ،ياقات قابلة للفك� ،أثواب �ضيقة ،بذالت رطبة للتزلج على املاء ،قم�صان م�سرولة
مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق ،م�شدات للن�ساء ،بذالت ،مالب�س جاهزة� ،سراويل
للأطفال� ،أغطية للأذنني مالب�س ،ربطات عنق ،فرعات لبا�س القدم ،طماقات ،بنطلونات
ق�صرية مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س لراكبي الدراجات ،مالب�س خارجية ،قفافـيز مالب�س،
بطانات جاهزة �أجزاء من مالب�س� ،أو�شحة ،نطق ،تريكو �ألب�سة ،ياقات قم�صان� ،أحذية �أو
�صنادل من ن�سيج احللفاء� ،شاالت من الفرو� ،أحذية لكرة القدم ،قبعات ر�سمية ،جالبيات
مالب�س ،م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،م�شدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم
مالب�س داخلية� ،أخفاف مطاطية� ،صدارات� ،سيور للطماق� ،أغطية وجه خمار �أو حجاب،
�أحذية للريا�ضة البدنية ،معاطف ،مالب�س م�ضادة للماء ،طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب
من ال�صوف مالب�س ،تنانري ،مالب�س للمواليد� ،أزياء للخدم ،قم�صان للريا�ضة ،زمامات
الأكمام ،مراييل مالب�س� ،أغطية لتدفئة اليدين مالب�س ،ذراعات �أجزاء من الثياب ،قفافـيز،
تيجان الأ�ساقفة قبعات� ،أخفاف� ،أو�شحة تغطي الكتفـني وال�صدر ،عباءات ن�سائية ،مالب�س
لل�شاطئ� ،أحذية لل�شاطئ ،جيوب املالب�س ،بيجامات ،ف�ساتني� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل،
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�سراويل داخلية ،م�شدات لل�صدر ،معاطف خارجية ،كعوب للأحذية� ،أثواب ف�ضفا�ضة،
�سيور للأحذية ،بزات نظامية ،جاكيتات من ال�صوف مالب�س ،جاكيتات مالب�س ،مالب�س
من الورق ،خمر مالب�س� ،أغطية ر�أ�س لال�ستحمام� ،سراويل ا�ستحمام� ،أثواب �سباحة،
مباذل ا�ستحمام� ،صدريات للأطفال غري م�صنوعة من الورق ،نعال للبا�س القدم� ،أحذية،
كعوب للأحذية �أو اجلوارب� ،أحذية للريا�ضة� ،أغطية ال ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني،
ر�صائع لأحذية كرة القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة للريا�ضة� ،أربطة ر�أ�س مالب�س ،جاكيتات
مقلن�سة ،تنانري حتتية� ،أحذية تزلج ،قم�صان داخلية مالب�س داخلية ،مالب�س ن�سائية
داخلية ،مناديل خمرمة مناديل للرقبة ،مالب�س للريا�ضة البدنية ،مالب�س من جلد
مقلد ،مالب�س جلدية ،طرحات ،مالب�س للحفالت التنكرية� ،ساري لبا�س هندي ،قم�صان
ن�صف كم تي � -شريت ،عمائم ،ا�سكتة لفاعات عنق عري�ضة ،قبعات ا�ستحمام� ،صدارات
ل�صيد ال�سمك� ،أحزمة للنقود مالب�س ،جيوب مربعة ،قبعات ورقية مالب�س� ،أقنعة نوم،
تنانري مع ثراويل خمفـية حتتها ،الكابات ،مالب�س تقليدية ،قفازات للتزلج ،بنطال �ضيق
ال�سراويل ،ف�ساتني بلوز ،قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س ،مالب�س داخلية كتانية ،قم�صان
داخلية للريا�ضة ،فالنكي �أحذية ملبدة ،رداءات� ،أحذية الكاحل ،جوارب ق�صرية ما�صة
للعرق ،م�شمع يو�ضع على الكتفـني عند ت�صفـيف ال�شعر ،زي الكاراتيه ،زي اجلودو ،مالب�س
ريا�ضة اجلمباز ،كيمينو ،مرايل غري ورقية ب�أكمام ،مالب�س حتتوي على مواد للتنحيف،
مالب�س مطرزة ،واقي كعوب للأحذية ،لوازم القبعات ،قفازات بال �أ�صابع ،اللبا�س املطاطي
(التك�س) ،واقي من الطفح اجللدي ،املالب�س املدموجة باال�ضاءة� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س،
حماالت �صدر ال�صقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :د�ست ر�س العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154048 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الكاذي الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154051 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س (الغ�سيل ال�سريع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طبيعة فنجاء اخلالبة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154052 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عقد اليا�سمني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154053 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،خدمات املطاعم ،خدمات الكافترييات،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الأيادي الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154054 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الو�ساطة التجارية ،خدمات وكاالت الإ�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اال�سما الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٤ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154055 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات مانعة النزالق الأحذية ،مالب�س �سائقي ال�سيارات ،لبا�س القدم� ،صنادل ا�ستحمام،
�أخفاف ا�ستحمام ،جوارب طويلة ،جوارب طويلة ما�صة للعرق ،كعوب للجوارب الطويلة،
بكريهات قبعات م�ستديرة م�سطحة� ،أردية �سروالية ،لفاعات من ري�ش ،قبعات �أغطية
للر�أ�س ،جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية� ،أطراف لبا�س القدم،
واقيات مالب�س� ،شياالت للمالب�س� ،أحذية ذات �أربطة ،ياقات مالب�س ،ياقات للتدفئة،
قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،سراويل حتتية ،قبعات �ضيقة� ،صدارات مالب�س
داخلية ،مالب�س كتانية ،بران�س مالب�س� ،أطر هياكل ,قبعات ،واقيات من ال�شم�س� ،أحزمة
مالب�س� ،شاالت ،مباذل� ،سرتات ،عباءات الكهنة ،جوارب ق�صرية ،حماالت للجوارب� ،أربطة
للجوارب ،حماالت للجوارب الطويلة ،فرعات الأحذية ،نعال داخلية �ضبانات ،قم�صان،
�صدر القمي�ص ،قم�صان ق�صرية -الأكمام ،مالب�س ،قبعات ،قطع حديدية للأحذية ،فرو
مالب�س ،ياقات قابلة للفك� ،أثواب �ضيقة ،بذالت رطبة للتزلج على املاء ،قم�صان م�سرولة
مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق ،م�شدات للن�ساء ،بذالت ،مالب�س جاهزة� ،سراويل
للأطفال� ،أغطية للأذنني مالب�س ،ربطات عنق ،فرعات لبا�س القدم ،طماقات ،بنطلونات
ق�صرية مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س لراكبي الدراجات ،مالب�س خارجية ،قفافـيز مالب�س،
بطانات جاهزة �أجزاء من مالب�س� ،أو�شحة ،نطق ،تريكو �ألب�سة ،ياقات قم�صان� ،أحذية �أو
�صنادل من ن�سيج احللفاء� ،شاالت من الفرو� ،أحذية لكرة القدم ،قبعات ر�سمية ،جالبيات
مالب�س ،م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،م�شدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم
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مالب�س داخلية� ،أخفاف مطاطية� ،صدارات� ،سيور للطماق� ،أغطية وجه خمار �أو حجاب،
�أحذية للريا�ضة البدنية ،معاطف ،مالب�س م�ضادة للماء ،طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب
من ال�صوف مالب�س ،تنانري ،مالب�س للمواليد� ،أزياء للخدم ،قم�صان للريا�ضة ،زمامات
الأكمام ،مراييل مالب�س� ،أغطية لتدفئة اليدين مالب�س ،ذراعات �أجزاء من الثياب ،قفافـيز،
تيجان الأ�ساقفة قبعات� ،أخفاف� ،أو�شحة تغطي الكتفـني وال�صدر ،عباءات ن�سائية ،مالب�س
لل�شاطئ� ،أحذية لل�شاطئ ،جيوب املالب�س ،بيجامات ،ف�ساتني� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل،
�سراويل داخلية ،م�شدات لل�صدر ،معاطف خارجية ،كعوب للأحذية� ،أثواب ف�ضفا�ضة،
�سيور للأحذية ،بزات نظامية ،جاكيتات من ال�صوف مالب�س ،جاكيتات مالب�س ،مالب�س
من الورق ،خمر مالب�س� ،أغطية ر�أ�س لال�ستحمام� ،سراويل ا�ستحمام� ،أثواب �سباحة،
مباذل ا�ستحمام� ،صدريات للأطفال غري م�صنوعة من الورق ،نعال للبا�س القدم� ،أحذية،
كعوب للأحذية �أو اجلوارب� ،أحذية للريا�ضة� ،أغطية ال ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني،
ر�صائع لأحذية كرة القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة للريا�ضة� ،أربطة ر�أ�س مالب�س ،جاكيتات
مقلن�سة ،تنانري حتتية� ،أحذية تزلج ،قم�صان داخلية مالب�س داخلية ،مالب�س ن�سائية
داخلية ،مناديل خمرمة مناديل للرقبة ،مالب�س للريا�ضة البدنية ،مالب�س من جلد
مقلد ،مالب�س جلدية ،طرحات ،مالب�س للحفالت التنكرية� ،ساري لبا�س هندي ،قم�صان
ن�صف كم تي � -شريت ،عمائم ،ا�سكتة لفاعات عنق عري�ضة ،قبعات ا�ستحمام� ،صدارات
ل�صيد ال�سمك� ،أحزمة للنقود مالب�س ،جيوب مربعة ،قبعات ورقية مالب�س� ،أقنعة نوم،
تنانري مع ثراويل خمفـية حتتها ،الكابات ،مالب�س تقليدية ،قفازات للتزلج ،بنطال �ضيق
ال�سراويل ،ف�ساتني بلوز ،قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س ،مالب�س داخلية كتانية ،قم�صان
داخلية للريا�ضة ،فالنكي �أحذية ملبدة ،رداءات� ،أحذية الكاحل ،جوارب ق�صرية ما�صة
للعرق ،م�شمع يو�ضع على الكتفـني عند ت�صفـيف ال�شعر ،زي الكاراتيه ،زي اجلودو ،مالب�س
ريا�ضة اجلمباز ،كيمينو ،مرايل غري ورقية ب�أكمام ،مالب�س حتتوي على مواد للتنحيف،
مالب�س مطرزة ،واقي كعوب للأحذية ،لوازم القبعات ،قفازات بال �أ�صابع ،اللبا�س املطاطي
(التك�س) ،واقي من الطفح اجللدي ،املالب�س املدموجة باال�ضاءة� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س،
حماالت �صدر ال�صقة
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :د�ست ر�س العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154056 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س (غ�سيل املالب�س ،كي املالب�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إعمار الباطنة الع�صرية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154059 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمر امللكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154082 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع خالد الهنائي الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154083 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دانة لوى احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154084 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أبو ريناد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم115748 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم ومقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جان للخدمات العامة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠١٨/١/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153470 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن امللكة املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153834 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري مالعب التن�س ،ت�أجري املالعب الريا�ضية ،ت�أجري اللعب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة القرم للأن�شطة الريا�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137673 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع منتجات العطور باجلملة وبالتجزئة و�أدوات التجميل والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عطر الوالية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٠/٧/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم107554 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة الأجهزة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العربية الهائلة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠١٧/٢/٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154113 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستوديوهات ومعامل الت�صوير والت�صوير الفوتوغرافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صحم املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٤/٥ :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة36672 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/6/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 803 :فـي 2005/11/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :كووي هولدينغ ايه /ا�س
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :كوي و�شركاه �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2115 :ر.ب ،112 :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/10 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/5/17 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة36673 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/6/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 803 :فـي 2005/11/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :كووي هولدينغ ايه /ا�س
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :كوي و�شركاه �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2115 :ر.ب ،112 :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/10 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/5/17 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة43288 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٥ :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2007/٨/25 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٣٩ :فـي 2007/٥/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الو فريا اوف �أمرييكا ،انك
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :بحر ال�صواري للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ١٠٢ :ر.ب� ،١٣٠ :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/٣/١٨ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/5/17 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة131338 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٤٣ :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/12/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1321 :فـي 2019/12/٨م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :حلول الطريق ال�سهل �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :املبا�شر للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1975 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/٥/٢ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/5/17 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة148622 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٣٥ :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/٤/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1414 :فـي 2021/10/31م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الرا�شد التجارية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :م�شاريع ال�شيادي و�شركاه لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :احليل اجلنوبية  ،والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/٤/١٩ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/5/17 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة99800 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/3/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1169 :فـي 2016/11/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سابلمنت هاو�س
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دايت هاو�س
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة ،قطر
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة113157 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/8/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1225 :فـي 2018/1/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :وكاالت �أر�ض جمان التجارية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أ�سيل �صحار العاملية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/١٧ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة125953 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/6/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1304 :فـي 2019/8/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نكتل الع�صرية للتجارة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيت القنطار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة133963 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/9/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1336 :فـي 2020/4/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شركة اال�ستثمارات وامل�شاريع �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ركن املزن الذهبية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة143295 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/10/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1385 :فـي 2021/3/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:م�شاريع النجم الثالثي املتكاملة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أحمد يا�سر اخلرو�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب : 316 :ر.ب� ،١٠٠ :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/٢٠ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/٢٤ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة18735 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٧ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/1/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٧٣٤ :فـي 2003/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :وي�ستينغ هاو�س اليكرتيك كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :وي�ستينغهاو�س اليكرتيك &مانوفاكت�شورينغ كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 400 :تاوين �سنرت بوليفارد� ،سويت  210كانون�سبورغو بي ايه
 ،15317الواليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/٢٥ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة18736 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١١ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/6/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٧٦٤ :فـي 2004/4/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :وي�ستينغ هاو�س اليكرتيك كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :وي�ستينغهاو�س اليكرتيك & مانوفاكت�شورينغ كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 400 :تاوين �سنرت بوليفارد� ،سويت  210كانون�سبورغو بي ايه
 ،15317الواليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/٢٥ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة101560 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٩ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/2/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1170 :فـي 2016/11/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :وي�ستينغ هاو�س اليكرتيك كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :وي�ستينغهاو�س اليكرتيك & مانوفاكت�شورينغ كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 400 :تاوين �سنرت بوليفارد� ،سويت  210كانون�سبورغو بي ايه
 ،15317الواليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/٢٥ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81669 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/7/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1066 :فـي 2014/8/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :دوبيزل ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اي ام بي جي ماجنمنت اند اي بي �سريف�سي�س ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،7املبنى  ،3حي دبي للت�صميم (دي  ،)3دبي ,الإمارات
العربية املتحدة
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81670 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/7/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1066 :فـي 2014/8/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :دوبيزل ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اي ام بي جي ماجنمنت اند اي بي �سريف�سي�س ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،7املبنى  ،3حي دبي للت�صميم (دي  ،)3دبي ,الإمارات
العربية املتحدة
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/25 :م
-143-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة118013 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/9/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1259 :فـي 2018/9/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شم�س اخلليج العربية للتجارة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :عنوان املو�ضة واال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 77 :ر.ب� ,328 :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /5/17 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة130982 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/1/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1314 :فـي 2019/10/20م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :رنني املا�ضي للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فنون االبتكار املميزة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 20 :ر.ب� ,311 :سلطنة عمان
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /5/17 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة385 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1991/10/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 460 :فـي 1991/8/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف هوفمان  -الرو�ش �أجي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :آتن�س فارما يو كاي ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :اجلناح  ،1الطابق الثالث � 12-11ساحة �سانت جيم�س لندن
�أ�س دبليو  1واى � 4أل بى  ،اململكة املتحدة
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2020/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /5/17 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة21540 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/3/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 755 :فـي 2003/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتي بري�ستيج انرتنا�شيونال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دول�شي �آند جابانا تريدماك�س �إ�س�.آر�.إل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فيا جولدوين  20129 - 10ميالنو� ،إيطاليا
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيطاليا
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/17 :م
-145-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة57985 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/12/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 902 :فـي 2010/1/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سانوفـي با�ستيور ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سانوفـي با�ستور انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ون دي�سكوفيـ ــرى دراي ــف� ،سويفتواتـ ــر ،بن�سلفينيـ ــا 18326
الواليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2020/11/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/17 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة63857 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/7/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1000 :فـي 2013/2/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سانوفـي با�ستيور ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سانوفـي با�ستور انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ون دي�سكوفي ــرى دراي ــف� ،سويفتوات ــر ،بن�سلفيني ــا 18326
الواليات املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2020/11/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/17 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
م

رقم
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

1
2
3
4
5
6
7

27680
27701
27699
27684
27685
27683
27682

�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد

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

٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢

8

� 27681أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد التجارة وال�صناعة

٢٠٠٢/٤/٢

9
10
11
12
13
14
15
16

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

٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢

27678
27677
27693
27691
27690
27688
27687
27700

�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
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م

رقم
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

27698
27697
27694
27703
27679
27737
27710
27709
27708
27706
27704
27728
27725
27724
27721
27719
27718
27717
27715
27712

�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد

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

٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
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م

رقم
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

27736
27707
27727
27722
27716
27711
27758
27738
27734
27731
27756
27754
27753
27751
27750
27748
27747
27745
27744
27743

�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد

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

٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
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اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٢
م

رقم
العالمة

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

27742
27741
27735
27733
27732
27730
27759
28343
28344
28345
28346
28347
28348

70

6547

71

6509

28447 72
27991 73

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
�أيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد
عبدالقادر �أحمد �سنكري
عبدالقادر �أحمد �سنكري
عبدالقادر �أحمد �سنكري
عبدالقادر �أحمد �سنكري
عبدالقادر �أحمد �سنكري
عبدالقادر �أحمد �سنكري
ت�شاينا برو�سي�سد فوود �إمبورت
�آند �إك�سبورت كو� .إل تي دي
ت�شاينا برو�سي�سد فوود �إمبورت
�آند �إك�سبورت كو� .إل تي دي
�شــركة ي ــونيت�شـ ــارم اخلـليـ ـ ــج
لل�صناعات ال�صحية املحدودة
اوبل �أوتوموبيل جي ام بي ات�ش

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

٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
٢٠٠٢/٤/٢
2002/6/16
2002/6/16
2002/6/16
2002/6/16
2002/6/16
2002/6/16

التجارة وال�صناعة

1992/2/4
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التجارة وال�صناعة 1992/1/27
التجارة وال�صناعة 2002/6/30
التجارة وال�صناعة 2002/4/28

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٢
م

رقم
العالمة

74

6990

التجارة وال�صناعة 1992/5/31

28330 75

2002/6/15

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

28246
28792
28791
28750
74859
74858
27982
27981
27980
27979
27978
27977
27976
27975
27974
27973
27972

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

�أملريال ،ا�س.ايه
توم�سون رويتريز انتريبرايز
التجارة وال�صناعة
�سنرت جي ام بي ات�ش
التجارة وال�صناعة
كيكيال �أوي
برو داياري انرتنا�شيونال بي فـي التجارة وال�صناعة
برو داياري انرتنا�شيونال بي فـي التجارة وال�صناعة
�سيجنوم انرتنا�شيونال اي جي التجارة وال�صناعة
ال جي هاو�سهولد & هيلث كري ملتد التجارة وال�صناعة
ال جي هاو�سهولد & هيلث كري ملتد التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
التجارة وال�صناعة
ماتيل انك
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تاريخ الت�سجيل

2002/6/3
2002/8/20
2002/8/20
2002/8/13
2012/6/13
2012/6/13
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٢
م

رقم
العالمة

93
94
95
96

27971
27970
27969
27968

71725 97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

74736
74735
74734
62168
26847
28690
28691
28692
28693
28694
28695
28697
28698
28699

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

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

2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28

ماتيل انك
ماتيل انك
ماتيل انك
ماتيل انك
�شركة حمالت عبدال�صمد القر�شي
التجارة وال�صناعة
للعود والعنرب والعطور
التجارة وال�صناعة
يل �سبورت�ساك ,انك
التجارة وال�صناعة
يل �سبورت�ساك ,انك
التجارة وال�صناعة
يل �سبورت�ساك ,انك
املوثوق العاملية �ش.م.م
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
�شركة الأغذية املبتكرة
فـيوت�شر بايب ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
فـيوت�شر بايب ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
فـيوت�شر بايب ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
فـيوت�شر بايب ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
فـيوت�شر بايب ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
فـيوت�شر بايب ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
فـيوت�شر بايب ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
فـيوت�شر بايب ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
فـيوت�شر بايب ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
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2011/12/14
2012/10/6
2012/6/10
2012/6/10
2010/4/6
2001/12/23
2002/8/4
2002/8/4
2002/8/4
2002/8/4
2002/8/4
2002/8/4
2002/8/4
2002/8/4
2002/8/4

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٢
م

رقم
العالمة

112
113
114
115
116
117
118

28139
70531
74884
74885
74337
28210
7341

74233 119
27996 120
75419 121
122
123
124
125
126
127
128
129

28088
85017
85008
85014
70932
70934
70936
70931

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

ال�شركة العاملية للمواد الغذائية التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
حلويات فرا�س
كيه دبليو �أم براندز بي تي �أي ليميتد التجارة وال�صناعة
كيه دبليو �أم براندز بي تي �أي ليميتد التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
هاجنني كال كورب
التجارة وال�صناعة
نور�سكي �سكوغ �أيه �إ�س
التجارة وال�صناعة
�سينجنتا ليمتد
�أمان �س�شويز ايه جي
التجارة وال�صناعة
(�سوي�سري�,صناعة وجتارة)
ال�صروح �ش.م.م
التجارة وال�صناعة
كونغ جوان فـيجيتابل �أويل
التجارة وال�صناعة
ريفايرني� ,أ�س �أن بي ات�ش دي
�شركة �سبيك�سيفر بي فـي التجارة وال�صناعة
ال�شركة الوطنية للتوزيع �ش.م.م التجارة وال�صناعة
ال�شركة الوطنية للتوزيع �ش.م.م التجارة وال�صناعة
ال�شركة الوطنية للتوزيع �ش.م.م التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
�شركة �أعمار العقارية
التجارة وال�صناعة
�شركة �أعمار العقارية
التجارة وال�صناعة
�شركة �أعمار العقارية
التجارة وال�صناعة
�شركة �أعمار العقارية
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تاريخ الت�سجيل

2002/5/19
2011/10/3
2012/6/18
2012/6/18
2012/5/15
2002/6/1
1992/8/26
2012/5/13
2002/4/28
2012/7/17
2002/5/11
2014/1/9
2014/1/9
2014/1/9
2011/10/26
2011/10/26
2011/10/26
2011/10/26

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٢
م

رقم
العالمة

130
131
132
133
134
135
136
137
138

70933
70935
73281
73282
73283
78006
26704
26705
26706

74997 139
74998 140
141
142
143
144
145
146
147

73949
73950
73951
28066
28067
28071
28072

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

التجارة وال�صناعة
�شركة �أعمار العقارية
التجارة وال�صناعة
�شركة �أعمار العقارية
التجارة وال�صناعة
اباريل ذ.م.م
التجارة وال�صناعة
اباريل ذ.م.م
التجارة وال�صناعة
اباريل ذ.م.م
�شريي اوتو موبيل كومبني ليمتد التجارة وال�صناعة
دائرة االقت�صاد وال�سياحة التجارة وال�صناعة
دائرة االقت�صاد وال�سياحة التجارة وال�صناعة
دائرة االقت�صاد وال�سياحة التجارة وال�صناعة
�شركة املبادلة للعالمات التجارية
التجارة وال�صناعة
القاب�ضة ذ.م.م
�شركة املبادلة للعالمات التجارية
التجارة وال�صناعة
القاب�ضة ذ.م.م
اليف ناي�شن انرتتاينمنت ،انك التجارة وال�صناعة
اليف ناي�شن انرتتاينمنت ،انك التجارة وال�صناعة
اليف ناي�شن انرتتاينمنت ،انك التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
اليكافـيه ا�س .بي .ايه
التجارة وال�صناعة
اليكافـيه ا�س .بي .ايه
التجارة وال�صناعة
اليكافـيه ا�س .بي .ايه
التجارة وال�صناعة
اليكافـيه ا�س .بي .ايه
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تاريخ الت�سجيل

2011/10/26
2011/10/26
2012/3/14
2012/3/14
2012/3/14
2012/12/23
2001/11/7
2001/11/7
2001/11/7
2012/6/23
2012/6/23
2012/4/22
2012/4/22
2012/4/22
2002/5/8
2002/5/8
2002/5/8
2002/5/8

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٢

ا�ستــدراك
تنوه وزارة التجارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خط ـ أ� م ــادي عنـد ن�شـ ــر
بيانات جتديــد مــدة حماية العالمــة التجارية رقم ( ،)٦٩٧٩٣املن�شورة ف ــي اجلريدة
الر�سمية العدد ( ،)١٤١٠الــ�صادر بتاريخ � ٢٨صفر ١٤٤٣هـ ,املوافق � ٥أكتوبر ٢٠٢١م� ،إذ وردت
كا آلتـي:
رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــــة

تاريخ الت�سجيل

 ٧١٧٣٧ ٢٨تايلور ماد غولف كومباين� ,إنك التجارة وال�صناعة ٢٠١١/١٢/١٧
وال�صحيــــح هــــو:
رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــــة

 ٦٩٧٩٣ ٢٨ال�شركة العاملية للمواد الغذائية التجارة وال�صناعة

تاريخ الت�سجيل
٢٠١١/٨/١٥

لــــذا لــــزم التنويــــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

ا�ستــدراك
تن ـ ــوه وزارة التجـ ـ ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إل ــى �أنــه قـ ــد وق ــع خط�أ م ــادي عن ــد
ن�ش ــر �إع ــالن بدء �أعمال الت�صفية ل�شرك ـ ــة ها�شل و�أحمد للتجارة  -ت�ضامنية ،املن�ش ــور
فـي اجلريـدة الر�سمي ـ ــة الع ــدد ( ،)1438ال�صـ ــادر بتاري ــخ  ١٥رم�ضـ ــان ١٤٤٣هـ ,املواف ـ ـ ــق
� ١٧أبريل ٢٠٢٢م� ،إذ وردت �صيغة الإعالن على �أنه انتهاء �أعمال الت�صفية لل�شركة املذكورة
بينما ال�صحيح هو �إع ــالن بدء �أعمال الت�صفية لها كالآتي:
�أحمد بن ها�شل بن حممد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ها�شل و�أحمد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن ها�شل بن حممد املالكي �أنـه يقـ ـ ــوم بت�صفـي ـ ــة �شرك ـ ـ ــة ها�شل و�أحمد للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ،١٢٧٣٣٦١وللم�صفـي وح ــده
ح ــق متثي ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة
التـي:
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان آ
هاتـف رقــم92551062 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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�أحمد بن �سامل بن خلفان الغماري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء ال�سواقم للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن خلفان الغماري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء ال�سواقم للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1028493وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99316592 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مزيـــد قـــادر حمــــزة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التعامل املميز للخدمات �ش.م.م
يعلن مزي ــد ق ــادر حمـ ــزة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التعامل املميز للخدمات �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1037694وللم�صفي وحـده حق متثيــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96278333 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن عي�سى بن علي املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إثوم املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عي�سى بن علي املع�شني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة �إثوم املتحدة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2158078وللم�صفي
وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 404 :ر.ب214 :
هاتف رقم96558888 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن حمد بن �سامل امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شايخي املتميزة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حمد بن �سامل امل�شايخي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شايخي املتميزة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1259027وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم99501713 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سامل بن �سعيد الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد الريامي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سامل بن �سعيد الريامي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خالد الريامي و�شريكه -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1187476وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/5/10م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم90111350 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات �أر�ض الوطن �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن �سعيد الريامي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خريات �أر�ض الوطن
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1132689وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/5/10م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم90111350 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مهران بن خمي�س بن �سامل احلزامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـيةل�شركة ابن احلزامي للتجارة �ش�.ش.و
يعلن مهران بن خمي�س بن �سامل احلزامي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ابن احلزامي للتجارة
�ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1354423وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم94013262 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعود بن �سلطان بن حممد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب املنال للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعود بن �سلطان بن حممد ال�شبلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة باب املنال للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1256576وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 456 :ر.ب311 :
هاتف رقم99078182 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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في�صل بن مو�سى بن فريوز البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أك�سجني امل�ستقبل -تو�صية
يعلن في�صل بن مو�سى بن فريوز البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أك�سجني امل�ستقبل -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1260436وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95066434 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن علي بن م�سعود ال�صبحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز احلمراء املتميزة  -ت�ضامنية
يعل ـ ــن نا�صر بن علـ ــي بن م�سعـ ــود ال�صبحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة كن ــوز احلم ــراء
املتميزة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1292274وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 8 :ر.ب617 :
هاتف رقم99462446 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فيا�ض علي �أ�صغر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الت�سنيم للم�شروبات والع�صاير الطبيعية �ش.م.م
يعلن فيا�ض علي �أ�صغر �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الت�سنيم للم�شروبات والع�صاير الطبيعية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1298766وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/3/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99363299 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن حممد بن حمد العمريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات احلبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن حممد بن حمد العمريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خريات احلبي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،5112036
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/8م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم91191169 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن خمي�س بن �سامل ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل اللوية للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن خمي�س بن �سامل ال�سنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة معامل اللوية للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1182154وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/4/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 9 :ر.ب416 :
هاتف رقم96265720 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سامل بن غامن اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج �شليم املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن �سامل بن غامن اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج �شليم املتحدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1195244وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99328331 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمدان بن حممد بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار غ�ضفان املميزة للتجارة  -تو�صية
يعلن حمدان بن حممد بن را�شد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار غ�ضفان املميزة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1204285وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 55 :ر.ب325 :
هاتف رقم92020708 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صخور غ�ضفان للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حمدان بن حممد بن را�شد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صخور غ�ضفان
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1043363
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 55 :ر.ب325 :
هاتف رقم92020708 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جنكيز خمتار خمتاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأ�سواق الوطنية اجلديدة للهدايا �ش.م.م
يعلن جنكيز خمتار خمتاري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأ�سواق الوطنية اجلديدة للهدايا
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1258500وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/3/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب 723 :ر.ب512 :
هاتف رقم99363299 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مو�سى بن عي�سى بن �سامل التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة الداخلية للتجارة �ش.م.م
يعلن مو�سى بن عي�سى بن �سامل التوبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منارة الداخلية للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1661582وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 3502 :ر.ب112 :
هاتف رقم99363685 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فردان بن عبداحلميد بن حممد العثماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فردان وفهد الدولية �ش.م.م
يعلن فردان بن عبداحلميد بن حممد العثماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فردان وفهد
الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1147637وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/3/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 529 :ر.ب114 :
هاتف رقم91165807 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن �سامل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار اخلويرية الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن �سامل اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أنوار اخلويرية الوطنية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1126996وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 119 :ر.ب311 :
هاتف رقم96277758 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن وليد بن علي الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ق�صر اخلليج احلديث �ش.م.م
يعلن خالد بن وليد بن علي الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ق�صر اخلليج احلديث
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1293336وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1090 :ر.ب211 :
هاتف رقم99124303 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طالل بن �شافـي بن م�ساعد العطابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالل العطابي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن طالل بن �شافـي بن م�ساعد العطابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طالل العطابي
و�شريكه  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1043245وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/3/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 220 :ر.ب612 :
هاتف رقم99363299 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن �سلطان بن
عبداللـه الربيعي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،1137973وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم94490077 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �أحمد بن علي ل�شكريه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز خريات البحار  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �أحمد بن علي ل�شكريه البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كنوز خريات
البحار  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1326268وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99099369 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-168-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1442

�سعيد بن حامد بن غامن الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن حامد غامن الروا�س و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حامد بن غامن الروا�س أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن حامد غامن
الروا�س و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1137188وفقا التفــاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ 2021/9/28م ،وللم�صفــي وحـده ح ـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92508845 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن �سامل بن خمي�س الغداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�ضواء احلارة القدمية للتجارة  -تو�صية
يعلن خليفة بن �سامل بن خمي�س الغداين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء احلارة القدمية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1043989وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 65 :ر.ب315 :
هاتف رقم98043344 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صادق بن عبدالر�ضا بن علي العبدواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مفيدي �ش.م.م
يعلن �صادق بن عبدالر�ضا بن علي العبدواين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مفيدي �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1297588وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 179 :ر.ب117 :
هاتف رقم99317887 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ماجد بن �سويد بن عبداللـه التويجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سفار مزون للتجارة �ش.م.م
يعلن ماجد بن �سويد بن عبداللـه التويجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سفار مزون
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1294433وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/4/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 96 :ر.ب600 :
هاتف رقم97095592 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سعيد بن عي�سى حاردان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن �سعيد بن عي�سى حاردان و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سعيد بن عي�سى حاردان أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي بن �سعيد بن عي�سى
حاردان و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1045578وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/3/20م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضلكوت  -حمافظة ظفار
هاتف رقم92000110 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداجلليل خادم فتح بو�شحام
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاطمة وعبداجلليل �ش.م.م
يعلن عبداجلليل خادم فتح بو�شحام �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فاطمة وعبداجلليل �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1188643وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/7/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 2550 :ر.ب133 :
هاتف رقم93671736 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن علي بن �سلوم النهدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال بدبد الف�ضية للتجارة �ش.م.م
يعلن يو�سف بن علي بن �سلوم النهدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال بدبد الف�ضية
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1271761وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99667857 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن را�شد بن نا�صر الغداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رابطة حميط اخلليج للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن را�شد بن نا�صر الغداين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رابطة حميط اخلليج
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1079699وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 364 :ر.ب315 :
هاتف رقم95535523 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �صرب بن النتفه اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سم �شليم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �صرب بن النتفه اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرا�سم �شليم للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1308436وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم97777216 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خاطر بن خمي�س بن خاطر الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو اجللندا الذهبية  -تو�صية
يعلن خاطر بن خمي�س بن خاطر الكلباين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أبو اجللندا
الذهبية  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1175796وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شركة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم99355685 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عمار بن عبداللـه بن حممد املقبايل وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عمار بن عبداللـه بن
حممد املقبايل وولده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1063969وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95300783 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة عبداللـه بن حممد بن
علي املقبايل وولده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1030529وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95300783 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن �سامل بن غامن اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبراج اجلازر احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن �سامل بن غامن اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج اجلازر احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1195235وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99328331 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ثريا بنت علي بن عبداللـه ال�شبلية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�شبيبات للتجارة  -تو�صية
تعلن ثريا بنت علي بن عبداللـه ال�شبلية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة ربــوع ال�شبيبات
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3146979وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 322 :ر.ب311 :
هاتف رقم99519158 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مرمي بنت حيدربيج بن حممد البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمينة ومرمي للتجارة �ش.م.م
تعلن مرمي بنت حيدربيج بن حممد البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أمينة ومرمي
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1155666وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/2/7م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1703 :ر.ب114 :
هاتف رقم99660221 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
حكيمة بنت جمعة بن عايل اجللندانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلجر الأحمر للتجميل �ش.م.م
تعلن حكيمة بنت جمعة بن عايل اجللندانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة احلجر الأحمر
للتجميل �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1136363وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/9م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 95 :ر.ب615 :
هاتف رقم96654455 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�ضحى بنت ها�شل بن �سامل الوهيبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمم اورا�س للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �ضحى بنت ها�شل بن �سامل الوهيبية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة قمم اورا�س للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1005822وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/11م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم94247801 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
حممد بن را�شد الغداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألعاب املثالية �ش.م.م
يعلن حممد بن را�شد الغداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الألعاب املثالية �ش.م.م ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1320527وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95535523 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سامل بن را�شد ال�شاخمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�صافـي الدولية للخدمات املتكاملة �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن را�شد ال�شاخمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صافـي الدولية للخدمات
املتكاملة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1153829وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 104 :ر.ب321 :
هاتف رقم93517779 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن را�شد بن �سعيد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي املعبيلة املميزة �ش.م.م
يعلن حممد بن را�شد بن �سعيد ال�شبلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابي املعبيلة املميزة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1267962وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92223355 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة را�سيات جمز الكربى احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة را�سيات جمز الكربى
احلديثة للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1230047
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 1040 :ر.ب319 :
هاتف رقم94004445 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة را�سيات �أر�ض اخلليج للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة را�سيات �أر�ض اخلليج
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1230501وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 1040 :ر.ب319 :
هاتف رقم94004445 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء الربميي للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �سماء الربميي للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1656589وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 1098 :ر.ب211 :
هاتف رقم92328222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع بو�شر للتجارة �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إبداع بو�شر للتجارة
�ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1170308وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/5/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متعة للإلكرتونيات  -تو�صية
يعلن يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة متعة للإلكرتونيات -
تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1236684وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 383 :ر.ب131 :
هاتف رقم93324818 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سني بن حممد بن �سليمان العوفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع ح�سني العوفـي و�شريكه �ش.م.م
يعلن ح�سني بن حممد بن �سليمان العوفـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ح�سني العوفـي
و�شريكه �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1192836وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99625453 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن هالل بن عامر الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد الأندل�س للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن هالل بن عامر الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �شركة �أ�سد الأندل�س للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1116197وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 420 :ر.ب421 :
هاتف رقم99570023 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
احل�سني بن علي بن غريب البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون �شنا�ص الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن احل�سني بن علي بن غريب البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عيون �شنا�ص الدولية
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1158816وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 16 :ر.ب334 :
هاتف رقم95555647 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نور حممد �إ�سماعيل يو�سف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرزق اجلديدة �ش.م.م
يعلن نــور حممــد �إ�سماعي ــل يو�ســف أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة الــرزق اجلديــدة �ش.م.م،
وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ،1192026وفقا التف ــاق ال�شركـ ــاء امل�ؤرخ
2021/6/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 677 :ر.ب114 :
هاتف رقم95265829 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهمي بن حمدان بن �سامل الزكواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات املعمورة اجلديدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فهمي بن حمدان بن �سامل الزكواين أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركة مرتفعات املعمورة
اجلديدة للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1148328
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96784940 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن هادي بن علي م�سعودي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العبار للخدمات ولال�ستثمار �ش.م.م
يعلن حممد بن ه ــادي بن عل ــي م�سعودي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة العب ــار للخدم ـ ــات
ولال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1298371وفقا التف ــاق
ال�شركـ ــاء امل�ؤرخ 2022/3/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم99363299 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن مو�سى و�أخيه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبــون قانونيــون � -أنـه يقــوم بت�صفـيـة �شرك ــة علي بن مو�س ــى
و�أخيه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،3190544
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 338 :ر.ب118 :
هاتف رقم24116936 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن �سعيد بن علي احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلجا للمقاوالت �ش.م.م
يعلن هالل بن �سعيد بن علي احلب�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلجا للمقاوالت �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1224071وفقا التف ــاق ال�شركـ ــاء امل�ؤرخ
2022/5/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92494333 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن علي بن �سند املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احل�شار املتكاملة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن علي بن �سند املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع احل�شار املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1229854وفقا التف ــاق ال�شركـ ــاء
امل�ؤرخ 2021/10/12م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99881655 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ر�ضـا ح�سني خلـج
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�أ�س لتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلن ر�ضـا ح�سني خلـج أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الر�أ�س لتقنية املعلومات �ش.م.م ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1314635وفقا التف ــاق ال�شركـ ــاء امل�ؤرخ 2022/3/7م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 811 :ر.ب612 :
هاتف رقم99363299 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن �سليمان الدوحاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة الع�صر املتحدة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن �سليمان الدوحاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سطورة الع�صر
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1119682وفقا التف ــاق
ال�شركـ ــاء امل�ؤرخ 2018/3/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 191 :ر.ب312 :
هاتف رقم92222275 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن حممد بن را�شد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوان املتحدة �ش.م.م
يعلن را�شد بن حممد بن را�شد الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أوان املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1032962وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 702 :ر.ب311 :
هاتف رقم92203888 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن �أحمد البدراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدراين العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن �أحمد البدراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البدراين العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1021521وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 460 :ر.ب311 :
هاتف رقم92507006 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن علي بن حممد ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لآيل الباطنة للخدمات والت�سويق �ش.م.م
يعلن �سيف بن علي بن حممد ال�صاحلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة لآيل الباطنة للخدمات
والت�سويق �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3199550وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 406 :ر.ب315 :
هاتف رقم99339700 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �أحمد بن حممد اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأ�صلي �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �أحمد بن حممد اليافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االختيار الأ�صلي
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1278138وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99706660 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن حمد بن �سليمان الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قناطر اخلريات للتجارة ال�شاملة �ش.م.م
يعلن عمر بن حمد بن �سليمان الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قناطر اخلريات للتجارة
ال�شاملة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1165367وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 301 :ر.ب423 :
هاتف رقم97300600 - 99454523 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم ال�شموخ احلديثة �ش.م.م
يعلن عمر بن حمد بن �سليمان الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنم ال�شموخ احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1161813وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 64 :ر.ب211 :
هاتف رقم99194775 - 97300600 - 99454523 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جنالء بنت �سامل بن حلي�س املطاعنية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف حما�سة للتجارة �ش.م.م
تعلن جنالء بنت �سامل بن حلي�س املطاعنية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرياف حما�سة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1014424وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99758995 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أمل بنت عبداللـه بن حمد ال�صوافية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية الوداد �ش.م.م
تعلن �أمل بنت عبداللـه بن حمد ال�صوافية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �صيدلية الوداد
�ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1379929وللم�صفية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 228 :ر.ب113 :
هاتف رقم93903063 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الندى للم�شاريع املتكاملة  -تو�صية
يعلن مكتب اخلب ــراء العاملي ــون لتدقي ــق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة �أر�ض الندى للم�شاريع املتكاملة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٨١٨٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١١/٣٠م ،وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ١٥١ :ر.ب٤١٨ :
هاتف رقم ٩٥٨٠٦٢٩٨ - ٩٩٢٢١٩٧١ :فاك�س رقم٢٥٧٧١٥٧٢ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
منري �أحمد �سليمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ا�سماك�س �ش.م.م
يعلن منري �أحمد �سليمان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ا�سماك�س �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٩٢٧٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٦ :ر.ب٥٦٨ :
هاتف رقم٩٩٣١٨٧٠٣ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن عبداللـه الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة روي املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن عبداللـه الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إ�شراقة روي املتميزة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٠١٣٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٤٧٧٦٦٥ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن �سامل بن مهنا العدوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ينابيع وبل التجارية  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن �سامل بن مهنا العدوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ينابيع وبل
التجارية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٨٢٢٥٤٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٩٢١٠٠٦٦ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن مطر بن �سامل العزيزي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�شمال التجارية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن مطر بن �سامل العزيزي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة ال�شمال التجارية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٦٦٠٧٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
أ
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٤١٤٤٤٤ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء ال�شمال التجارية  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن مطر بن �سامل العزيزي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء ال�شمال التجارية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٦١١٩٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٤١٤٤٤٤ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �إبراهيم بن كلماالن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الوجن الذهبية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �إبراهيم بن كلماالن البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال الوجن
الذهبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٥٧٤٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٨٣ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم٩٧٧٧٥٩٥٧ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن عمر بن �أحمد احلداد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إمناء اخلري املتكاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن عمر بن �أحمد احلداد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إمناء اخلري املتكاملة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٧٩٠٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
هاتف رقم٩٢٧١٨٨٩٩ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن علي بن �سلوم النهدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق بدبد الدولية  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن علي بن �سلوم النهدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق بدبد الدولية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٤٨٣٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
هاتف رقم٩٩٦٦٧٨٥٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �آفاق ال�سيب احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن يو�سف بن علي بن �سلوم النهدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �آفاق ال�سيب
احلديثة للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٧٨٥٦وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م ،وللم�صفي وحـده حـق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٦٦٧٨٥٧ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة فنجاء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن علي بن �سلوم النهدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة فنجاء للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٤٥٩٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
هاتف رقم٩٩٦٦٧٨٥٧ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن حممد بن حمد العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزعيم احلديثة العاملية �ش.م.م
يعلن حمد بن حممد بن حمد العمراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزعيم احلديثة العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٩٦٩١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
هاتف رقم٩٩٣٣٥٥٨٠ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سيف بن نا�صر ال�صبحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات ال�صحراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سيف بن نا�صر ال�صبحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مل�سات ال�صحراء للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧١٩٣١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ٩٥ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٧٧٥٦٢٢٢ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سني بن عي�سى بن حيدر الفريوز
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شهالء املتحدة �ش.م.م
يعلن ح�سني بن عي�سى بن حيدر الفريوز �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاري ــع ال�شهــالء
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٠٣٩٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٣٤٤١٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جابر بن ح�سني بن خما�س ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج مقل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن جابر بن ح�سني بن خما�س ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج مقل للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٨٠٤٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
�ص.ب ٤٢٠ :ر.ب٤٢١ :
هاتف رقم٩٥٤٤٢٠٢٢ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الرقابة العاملية احلديثة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منر الغبرياء املتحدة �ش�.ش.و
يعلن مكت ــب الرقاب ــة العاملي ــة احلديث ــة لتدقي ــق احل�سابــات واال�ستــ�شارات االقت�صاديــة
�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منر الغبرياء املتحدة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٣٩٦٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م ،وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢١٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٩٣٨١١٥٤ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن �سيف بن خمي�س الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمود ال�ضوئي �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن �سيف بن خمي�س الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العمود ال�ضوئي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٠٢٩٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٥٦ :ر.ب١١٩ :
هاتف رقم٩٩٧٧٥١١٥ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن �سعيد بن نا�صر احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليافا املميزة للمقاوالت �ش.م.م
يعلن عمر بن �سعيد بن نا�صر احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اليافا املميزة للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٦٩٤٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٩٣٤ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٧٧٥١٠٠٢ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدر بن نا�صر بن يا�سر ال�شق�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألباب املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن نا�صــر بن يا�ســر ال�شق�صــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الألب ــاب املتح ــدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥١٣٦١٢١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٢٣٧٨٣ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن �سامل بن حمدان اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ال�شروق العاملية �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سامل بن حمدان اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معامل ال�شروق
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٢١٦٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٢٣٠٠٦٦٤ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جمال بن هالل بن علي احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الثنائية التعاونية �ش.م.م
يعلن جمال بن هالل بن علي احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركــة الثنائيــة التعاونية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٢٨٥٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٧٠٥ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٥٧١٧ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن بخيت ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االرحتال لل�سفر وال�سياحة وخدمات النقل �ش�.ش.و
يعلن علي بن �سامل بن بخيت ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االرحتال لل�سفر وال�سياحة
وخدمات النقل �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٥١٣١٣
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٣٤١ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٢٣٢٨٩٣٣٠ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ال�سيدة �أميمة بنت خليفة �آل �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بقعة احليوانات الأليفة �ش.م.م
تعل ــن ال�سي ــدة �أميم ــة بنت خليفــة �آل �سعيــد �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة بقعة احليوانات
الأليفة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣١٧٥٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٤٨٨٧٧٧٨ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أحمد بن حممد بن �سعيد قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتقية احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن �سعيد قطن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرتقية احلديثة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٤٦٤٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
هاتف رقم٩٩٠٨٢٣٤٩ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة خلدمات ال�صرف ال�صحي �ش.م.ع.م
يعلن مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صاللة خلدمات
ال�صرف ال�صحي �ش.م.ع.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٤٧٦٥٣وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
الوطية  -بناية الرميلة  - ١٠٦الطابق الأول  -مكتب رقم١٢ :
�ص.ب ٥٧ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم ٢٤٥٧١٣٢١ - ٢٤٥٧١٣٢٠ :فاك�س رقم٢٤٥٧١٣٢٤ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الإعمار احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
بوابة الإعمار احلديثة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٥٣٩٣٣
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
اخلوير � -سكة رقم - ٤٣٢٧ :مبنى رقم - ٢٨٣٥ :الطابق الثالث � -شقة رقم٣١٠ :
�ص.ب ٥٧٥ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم ٩٩٠٠٤٤٩٣ :فاك�س رقم٢٤٤٧٥٤٢٠ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن حممد بن عزيز اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكان للخياطة �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن عزيز اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املكان للخياطة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٠٦٤٨وفقـ ــا التف ــاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
آ
�ص.ب ٣٦٧٩ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٤٥٧٥٤٢ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد للم�شاريع �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن عزيز اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القائد للم�شاريع �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١4٩١٤وفقـ ــا التف ــاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٣/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
التـي:
آ
�ص.ب ٣٦٧٩ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٤٥٧٥٤٢ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن حامت بن نور حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفا�ضل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن حامت بن نور حممــد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة التفا�ض ــل للتج ــارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٨٤١٥٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
�ص.ب ٦ :ر.ب٢١٤ :
هاتف رقم٩٩٠٩٩١٣٦ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممود بن حميد بن مبارك البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الوطن الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن حميد بن مبارك البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار الوطن الع�صرية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٨٣٩٥٦
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩١١٠٩٠٣١ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن نا�صر بن حممد البحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صنوبر �ش.م.م
يعلن �سيف بن نا�صر بن حممد البحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة ال�صنوب ــر �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤٩٤٢١٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور
ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٧٢٣ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٢٠٢٤٠٣ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن حممد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العقيق النادر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن حممد الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العقيق النادر للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٣٠٤١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥١٩ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٢٧٢٦٧٦٨ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن �سيف بن خمي�س الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور الذهبي احلديث �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن �سيف بن خمي�س الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املح ــور الذهب ــي
احلديث �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٦٥٣٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٠٩ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٩٧٧٥١١٥ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مملكة الورود �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن �سيف بن خمي�س الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مملكـ ــة الــورود
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتــجاري بالرق ــم  ،١١٧٠٢٧٧وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٧٧٥١١٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن م�سلم بن �سعيد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعماق املحيط الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن م�سلم بن �سعيد الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أعماق املحيط الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٩٨٤٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٦٨٣٣٩٣ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممود بن �سعيد بن حممد العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درر جعالن الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن �سعيد بن حممد العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درر جعالن الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٨٤٣١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٨٨٤٤٢٢٨ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن يا�سر بن حمد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر و�سيف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن يا�سر بن حمد اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نا�صر و�سيف للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٣١٣٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٠ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٣٤٢٢٧١ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن هامل بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن هامل بن �سعيد املقبايل وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن هامل بن �سعيد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي بن هامل بن �سعيد
املقبايل وولده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٣٢٣١٥٥٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٦٥ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٣٤٩٧٠٤ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يعقوب بن �سامل بن علي الفجراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يعقوب بن �سامل بن علي الفجراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منابع ال�شرق للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٣٢٧١٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/١١/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦١٠ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم٩٩٤٥٤٥٢٣ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سني بن خمي�س بن �سليمان املكتومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكتومي واملر�شدي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ح�سني بن خمي�س بن �سليمان املكتومي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املكتومي واملر�شدي
للتجـ ــارة واملق ــاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٠٩٦٨٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٢٠٧٧٦٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمار غ�سان املالح
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بنت العرب املتكاملة �ش.م.م
يعلن عمار غ�سان املالح �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بنت العرب املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٤٦٨٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٣٣٤١٢٤٦ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
اليق�ضان بن حمد بن نا�صر املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز النه�ضة الوطنية �ش.م.م
يعلن اليق�ضان بن حمد بن نا�صر املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رموز النه�ضة الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٢٧٧٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٢٢٠١١٨٨ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن علي بن م�سعود ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الرباري املتكاملة �ش.م.م
يعلن يو�سف بن علي بن م�سعود ال�سنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامل الرباري املتكاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٠٠٧٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٩١٧ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٢٤٢٢٢٢٠ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن حممد بن نا�صر ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيما للم�شاريع العاملية �ش.م.م
يعلن يو�سف بن حممد بن نا�صر ال�سنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة هيم ــا للم�شاري ــع
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٦٤٦٧وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٦ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٢٢٥٠٤٠٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ماجد بن علي بن را�شد اخلن�صوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع املنوال احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ماجد بن علي بن را�شد اخلن�صوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع املنوال احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٣٥٩٣٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٣٦٦٦١٨٧ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خلفان بن حممد بن خلفان البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور �صحم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خلفان بن حممد بن خلفان البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صقور �صحم للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٩٢٠٧٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٦ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٣٣٠١٣٩ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن عبيد بن �سامل العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العي�سائي والبو�سعيدي خلدمات التنظيف �ش.م.م
يعلن �سامل بن عبيد بن �سامل العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العي�سائي والبو�سعيدي
خلدم ــات التنظي ــف �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم ،١١٧٨٣٥٥
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ١٧٠ :ر.ب١٣٢ :
هاتف رقم٩٢٢٢٤٣٧٤ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن علي بن �سند املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نا�صر احل�شار العاملية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن علي بن �سند املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع نا�صر احل�شار العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتــجاري بالرق ــم  ،١١٣٨٨٦٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٨٨١٦٥٥ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-214-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٢

زياد عبداللطيف ر�شيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأر�ض الطيبة لال�ستثمار والأعمال �ش.م.م
يعلن زياد عبداللطيف ر�شيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأر�ض الطيبة لال�ستثمار والأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٠٨٢٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
�ص.ب ٦٠٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٢١٦٣٥٤٩ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن ح�سن بن علي الظاهري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة هم�س الباطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن ح�سن بن علي الظاهري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هم�س الباطنة احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتــجاري بالرق ــم ،١١٥٣٨٢٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٠٤ :ر.ب٣٢١ :
هاتف رقم٩٧٤٤٤٤٦٣ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن يا�سر بن من�صور احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمال البديهية �ش�.ش.و
يعلن عمر بن يا�سر بن من�صور احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة الأعم ــال البديهي ــة
�ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتــجاري بالرق ــم  ،١٣٨٧٠٦٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٣٧ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٨٨٧٠٧٦٧ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمود بن حمد بن حمود البحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحري واخلمي�سي املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن حمد بن حمود البحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة البحري واخلمي�سي
املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتــجاري بالرق ــم ،١٢٤٤٣٨٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٣٣٤٤٣٠٠ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �أمري بن �أحمد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثونغ يونغ للتجارة واملقاوالت و�شركا�ؤه �ش.م.م
يعلن حممد بن �أمري بن �أحمد ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة ثونغ يونغ للتجارة
واملقاوالت و�شركا�ؤه �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتــجاري بالرق ــم ،١٠١٢٠٥٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ١٣٧٥ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٨٨٧٧٢٠ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن م�سعود ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمالقة ال�شرق الأو�سط للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سعيد بن م�سعود ال�سعدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عمالقة ال�شرق الأو�سط
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1154731ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سلم للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�سلم للمقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٠٨٤٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالك ال�سالم للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفته امل�صف ــي ل�شركـ ــة مالك ال�سالم للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٥٩٢٠٨عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�ؤ�س�سة الأعمال والتدقيق احلديثة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه �أحمد العا�صي املرهون و�أوالده للتجارة �ش�.ش.و
تعلـن م�ؤ�س�سة الأعمال والتدقيق احلديثة ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شركة عبداللـه �أحمد
العا�صي املرهون و�أوالده للتجارة �ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم
 ،٢١٩٤٧٣٢عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون الزمرد العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة عيون الزمرد العاملية للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٢٥٩٩٧٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نا�صر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية للرعاية ال�صحية �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�شرقية للرعاية
ال�صحية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٧٩٧٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمتار للم�شاريع �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الأمتار للم�شاريع �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٦٧٠٠ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سلم بن علي �أحمد جعبوب وولده للتجارة  -تو�صية
يعلـن م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�سلم بن علي �أحمد جعبوب
وولده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٤٥٧٩٩عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمد ال�سان للتجارة  -تو�صية
يعلـن م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة جمد ال�سان للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٥٠٤٩٤عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع الذهبية العاملية �ش.م.م
يعلـن حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الإبداع الذهبية
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٥١١٩٩عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدراين �ش.م.م
يعلـن حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة البدراين �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١١٦٩٩٠عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�صدر للتنمية
واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٠٨٦٢٦عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ماجد بن حممد بن حمد ال�سكيتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سماء املجد الذهبية -ت�ضامنية
يعلـن ماجد بن حممد بن حمد ال�سكيتي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع �سماء املجد
الذهبية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥١٧٨٢ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع طيف الأمل الرائدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع طيف الأمل
الرائدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،١١٦٤٩٠٨عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
با�سم بن حممد بن خليفة ال�شعيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دولفني ال�شاطي للتجارة �ش.م.م
يعلـن با�سم بن حممد بن خليفة ال�شعيبي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة دولفني ال�شاطي
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٧٧٣١١عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�سعود بن �سعيد بن �سهيل بيت �سعيد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ �شيهيتا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن م�سعود بن �سعيد بن �سهيل بيت �سعيد ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة رذاذ �شيهيتا للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٤٧١٤ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
موزة بنت خمي�س بن �سامل املقبالية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إح�سان للهند�سة والتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن موزة بنت خمي�س بن �سامل املقبالية ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شركـ ــة �إح�سان للهند�سة
والتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٥٦٩٩١عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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قي�س بن �سامل بن عبدالعزيز الروا�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العود الأزرق لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن قي�س بن �سامل بن عبدالعزيز الروا�س ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة العود الأزرق
لال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٣٨٥٥١٦عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إ�سحاق بن خلفان بن �سليمان احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكاتف اخلليج للتجارة �ش.م.م
يعلـن �إ�سحاق بن خلفان بن �سليمان احل�ضرمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة تكاتف اخلليج
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٧٩٥٩٥٣عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ماجد بن نا�صر بن ها�شل الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد اجلبل الأخ�ضر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ماجد بن نا�صر بن ها�شل الرو�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أوتاد اجلبل الأخ�ضر
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٧٥٣٤ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد جبل �شم�س  -ت�ضامنية
يعلـن ماجد بن نا�صر بن ها�شل الرو�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أوتاد جبل �شم�س -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٥٠٢٤ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن علي بن خلفان العمراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن علي بن خلفان العمراين ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �صدم للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،٣٢٣٨١٤٨عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن �سليمان بن �سعيد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد الهند�سية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد ال�سيابي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أ�سد الهند�سية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٥١٩٧٦عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرطبة للتطوير العقاري والتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد ال�سيابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة قرطبة للتطوير
العقاري والتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٧٥٩٢ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن خمي�س بن عبداللـه البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال البوادي للخدمات التجارية �ش.م.م
يعلـن �صالح بن خمي�س بن عبداللـه البادي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة رمال البوادي للخدمات
التجارية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،٣٣١٢٦٠٧عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�صالح بن هالل بن علي اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائرة اخل�ضراء خلدمات البيئة �ش.م.م
يعلـن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الدائرة اخل�ضراء
خلدمات البيئة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٨٦٢٥٤عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطل�س الدولية للرخام واملحاجر �ش.م.م
يعلـن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أطل�س الدولية للرخام
واملحاجر �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٢٣٩١٧عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن عي�سى بن م�سلم املع�شني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التقنية الف�ضية للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن عي�سى بن م�سلم املع�شني ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�شاريع التقنية الف�ضية
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٧١٢٧١عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن حممد بن علي امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطاء اخلري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حممد بن علي امل�صلحي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عطاء اخلري للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٤٥٣٨ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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زاهر بن حارث بن حممد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلج الكهلي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن زاهر بن حارث بن حممد ال�سعدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فلج الكهلي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٠١٠١ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خلفان بن �سامل بن هوي�شل احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد الأخوة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن خلفان بن �سامل بن هوي�شل احلب�سي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة احتاد الأخوة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠١٩٤٤٩عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �أحمد بن بخيت الربعمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درب البوادي للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن �أحمد بن بخيت الربعمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة درب البوادي للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٢٨٥٩٨عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامي بن خلفان بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع واحة الأثري للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سامي بن خلفان بن عبداللـه البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�شاريع واحة الأثري
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،٣٢٣٦١٠٢عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن ح�سن الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج �صحار ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حممد بن ح�سن الفار�سي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أبراج �صحار ال�شاملة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٠٧٣٠٣عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سيف بن �سلطان ال�شيباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظاهرة املا�سية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سيف بن �سلطان ال�شيباين ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الظاهرة املا�سية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٨٨٧٧٠عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن خليفة بن حممد النهدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبناء خليفة النهدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن خليفة بن حممد النهدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبناء خليفة النهدي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٨٣٢٠٤
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن يو�سف بن عبدالرحيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركائز ال�سماء  -ت�ضامنية
يعلـن �إبراهيم بن يو�سف بن عبدالرحيم البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ركائز ال�سماء -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٣١٥٤ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سيف بن علي بن ن�صيب العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الدبي�شي اجلديدة للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سيف بن علي بن ن�صيب العامري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع الدبي�شي اجلديدة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٠٥٢٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن منري بن حممد ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألياف ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن منري بن حممد ال�سليماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الألياف ال�شاملة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٤٣٠٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن �سامل بن خلفان الكندي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الطريف اجلديدة �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سامل بن خلفان الكندي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة واحة الطريف اجلديدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٣٢٤٦٢٠عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع مق�شن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن �سامل بن خلفان الكندي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إبداع مق�شن للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٨٠٥٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن حميد بن علي اخلاطري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أوالد علي بن �سليم اخلواطر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن حميد بن علي اخلاطري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أوالد علي بن �سليم
اخلواطر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٧٠٠٢٣٥١ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن حممد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أعماق �شافان احلديثة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن حممد الكثريي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع �أعماق �شافان
احلديثة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٧٥٢٨ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حيل بني كثري املميزة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن حممد الكثريي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�شاريع حيل بني
كثري املميزة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١١٤١٢٤عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حممد بن �سهيل املع�شني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناء اخلري ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن حممد بن �سهيل املع�شني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مناء اخلري ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١٧٨٩٠ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شويرة احلديثة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حممد بن �سامل البادي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة م�شاريع ال�شويرة احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٢٤٩٨٤عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن عامر بن حممد ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات ال�صفوة �ش.م.م
يعلـن علي بن عامر بن حممد ال�صواعي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة جموهرات ال�صفوة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٢٢٦٢٩عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�شار و�شركاه �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الب�شار و�شركاه
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٤٦٠٣٣عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان للم�شروعات الفنية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة جمان للم�شروعات
الفنية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٧٣١٢١عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن عبداحل�سني بن جمعة اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإنتاج ل�صناعة ال�سلفوكيماويات �ش.م.م
يعلـن علي بن عبداحل�سني بن جمعة اللواتي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الإنتاج ل�صناعة
ال�سلفوكيماويات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٤٥٦٩٣٨عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عي�سى بن خلف بن حمود التوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عامل املعادن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عي�سى بن خلف بن حمود التوبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عامل املعادن للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٦١٢١ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن �سلطان بن �سعيد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع الكامل للتجارة  -تو�صية
يعلـن را�شد بن �سلطان بن �سعيد الها�شمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �شعاع الكامل للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٤٨٧٦٩عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن عبداللـه بن حمدان املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل جنوب لوى للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سامل بن عبداللـه بن حمدان املعمري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة تالل جنوب لوى
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٨٥٨١٩عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نا�صر بن �سامل بن علي املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو معاذ الكثريي و�شركاه  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سامل بن علي املرزوقي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبو معاذ الكثريي و�شركاه -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٩٧٩٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سامل بن حممد الزرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الديار ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن حمد بن �سامل بن حممد الزرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �آفاق الديار ال�شاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٢٧٩٨٦عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يون�س بن �سليمان بن حمد العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط املتقدمة للحلول �ش.م.م
يعلـن يون�س بن �سليمان بن حمد العامري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة اخلطوط املتقدمة
للحلول �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٠٣٠٢٢عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء العربية الوطنية �ش.م.م
يعلـن يون�س بن �سليمان بن حمد العامري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ال�صحراء العربية
الوطنية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٨١٦٩٤عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهوان لل�سيارات الفائقة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
بهوان لل�سيارات الفائقة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣٤٧٥٠٨
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املها املتحدة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
املها املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٩٠٤٤٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
غالب بن علي بن خمي�س العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�صاروج احلديثة  -ت�ضامنية
يعلـن غالب بن علي بن خمي�س العربي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بوابة ال�صاروج احلديثة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠٨٢٥٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالنا�صر بن �سعيد بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكوفة للإن�شاءات  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالنا�صر بن �سعيد بن عبداللـه املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الكوفة للإن�شاءات -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٧٩١٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن مرهون بن �سامل احل�سيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرابط امل�شرق �ش.م.م
يعلـن حممد بن مرهون بن �سامل احل�سيني ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الرابط امل�شرق
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٣٢٧٥٢٢عن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجللم �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اجللم �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٥٢٧٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن �شمبيه بن عبدالقادر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة الهرم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن �شمبيه بن عبدالقادر البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة درة الهرم للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٤٥٣٠٣٣ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمود بن حممد بن �سامل العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمود حممد العوي�سي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلـن حمود بن حممد بن �سامل العوي�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حمود حممد العوي�سي
و�شريكه  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٩٥٦١ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�ضواء الأ�سرار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�ضواء الأ�سرار للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٩٦٣٤ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�شــــني زهينقيــانـــج
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة �ش.م.م
يعلـن �شـ ــني زهينقيــان ــج ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�ضواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٣٩٢٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضانة الرو�ضة ال�سعيدة �ش.م.م
يعلـن هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ح�ضانة الرو�ضة ال�سعيدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١١٤٥٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عمر بن �سامل بن عايل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل لل�صيد البحري �ش�.ش.و
يعلـن عمر بن �سامل بن عايل اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة امل�ستقبل لل�صيد البحري
�ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤٨١٨٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الأ�صفر اال�سترياد والت�صدير �ش.م.م
يعلـن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اخلط الأ�صفر
اال�سترياد والت�صدير �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1226666
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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