
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1442(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

املكتب  فـي  ع�سكرية  وتعيينات  ترقيات  باإجراء  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم 2022/26  
ال�سلطاين.

اال�سرتاتيجيـــــة  الدرا�ســــات  اأكادمييـــــة  باإن�ســــاء  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم 2022/27  
والدفاعية واإ�سدار نظامهــا.

باإجراء ترقيــات وتعيينـــات ع�سكريـــة فـــي وزارة  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم 2022/2٨  
الدفـــاع.

جمال  فـي  التعاون  اتفاقيـــة  علــى  بالت�سديـــق  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم 2022/2٩  
عمـــان  �سلطنـــة  حكومــــة  بــــني  البحــري  النقـــل 

وحكومة اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                          وزارة العــدل وال�ســوؤون القانونيــة
قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2022/35      �سـادر فــــي 2022/4/20 بتعديـــل القـــرار الوزاري 
ال�سبطيــــــة  �سفــــــة  بتخويــــل   201٩/300 رقــــم 
الطيـــران  هيئــــة  موظفـي  لبعـــ�ض  الق�سائيـــة 

املدنــي.
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة
 وزارة الأوقــاف وال�ســوؤون الدينيــة

ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة بو�سر الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة امل�سيبي الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة امل�سنعة الوقفـية.

ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة الكامل والوافـي الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة القابل الوقفـية.

ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة العوابي الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة احلمراء الوقفـية.

ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة اإزكي الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة وادي املعاول الوقفـية.

ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة اأدم الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة نخل الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة منح الوقفـية.

ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة بهالء الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة جعالن بني بو ح�سن الوقفـية.

ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة جعالن بني بو علي الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة بركاء الوقفـية.
ملخ�ض النظـــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�ســة بدبد الوقفـية.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة 
                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

ا�ستــــدراك.



اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ال�سواقم للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعامل املميز للخدمات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإثوم املتحدة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سايخي املتميزة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد الريامي و�سريكه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات اأر�ض الوطن �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن احلزامي للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب املنال للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سجني امل�ستقبل - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنـــوز احلمـــراء املتميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سنيم للم�سروبات والع�ساير الطبيعية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات احلبي للتجارة واملقاوالت  - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل اللوية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سليم املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار غ�سفان املميزة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور غ�سفان للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سواق الوطنية اجلديدة للهدايا �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الداخلية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فردان وفهد الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اخلويرية الوطنية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سر اخلليج احلديث �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل العطابي و�سريكه - ت�سامنية.
الربيعي  عبداللـه  بن  �سلطان  بن  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز خريات البحار - ت�سامنية.
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و�سريكه  الروا�ض  غامن  حامد  بن  �سعيد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء احلارة القدمية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفيدي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سفار مزون للتجارة �ض.م.م.
الت�سفـية ل�سركة علي بن �سعيد بن عي�سى حاردان و�سريكه  اأعمال  اإعالن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاطمة وعبداجلليل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال بدبد الف�سية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابطة حميط اخلليج للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سم �سليم للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو اجللندا الذهبية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمار بن عبداللـه بن حممد املقبايل وولده 
للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل وولده 
للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج اجلازر احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع ال�سبيبات للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمينة ومرمي للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر االأحمر للتجميل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم اورا�ض للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألعاب املثالية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سافـي الدولية للخدمات املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املعبيلة املميزة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سيات جمز الكربى احلديثة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سيات اأر�ض اخلليج للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الربميي للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبداع بو�سر للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متعة لالإلكرتونيات - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ح�سني العوفـي و�سريكه �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد االأندل�ض للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون �سنا�ض الدولية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرزق اجلديدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات املعمورة اجلديدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العبار للخدمات ولال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن مو�سى واأخيه للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجا للمقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احل�سار املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراأ�ض لتقنية املعلومات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة الع�سر املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوان املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البدراين العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآيل الباطنة للخدمات والت�سويق �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االختيار االأ�سلي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قناطر اخلريات للتجارة ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم ال�سموخ احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف حما�سة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدلية الوداد �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض الندى للم�ساريع املتكاملة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سماك�ض �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة روي املتميزة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ينابيع وبل التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سمال التجارية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء ال�سمال التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الوجن الذهبية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمناء اخلري املتكاملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق بدبد الدولية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اآفاق ال�سيب احلديثة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة فنجاء للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزعيم احلديثة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات ال�سحراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريـــع ال�سهــالء املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج مقل للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منر الغبرياء املتحدة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمود ال�سوئي �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليافا املميزة للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألبـــاب املتحـــدة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل ال�سروق العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثنائيــة التعاونية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االرحتال لل�سفر وال�سياحة وخدمات النقل �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بقعة احليوانات االأليفة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتقية احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة خلدمات ال�سرف ال�سحي �ض.م.ع.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة االإعمار احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكان للخياطة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القائد للم�ساريع �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفا�ســـل للتجـــارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الوطن الع�سرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنوبـــر �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقيق النادر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحـــور الذهبـــي احلديث �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكــــة الــورود �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعماق املحيط الوطنية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درر جعالن الوطنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر و�سيف للتجارة - ت�سامنية.
وولده  املقبايل  �سعيد  بن  هامل  بن  علي  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابع ال�سرق للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكتومي واملر�سدي للتجــــارة واملقـــاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنت العرب املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز النه�سة الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الرباري املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيمـــا للم�ساريـــع العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املنوال احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور �سحم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العي�سائي والبو�سعيدي خلدمـــات التنظيـــف �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نا�سر احل�سار العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأر�ض الطيبة لال�ستثمار واالأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�ض الباطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأعمـــال البديهيـــة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحري واخلمي�سي املتحدة للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثونغ يونغ للتجارة واملقاوالت و�سركاوؤه �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمالقة ال�سرق االأو�سط للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سلم للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالك ال�سالم للتجارة - تو�سية. 
اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه اأحمد العا�سي املرهون واأوالده  اإعالن عن انتهاء 

للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون الزمرد العاملية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية للرعاية ال�سحية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمتار للم�ساريع �ض.م.م.

وولده  جعبوب  اأحمد  علي  بن  م�سلم  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
للتجارة - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد ال�سان للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإبداع الذهبية العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البدراين �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سدر للتنمية واال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سماء املجد الذهبية - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طيف االأمل الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دولفني ال�ساطي للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ �سيهيتا للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإح�سان للهند�سة والتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العود االأزرق لال�ستثمار �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكاتف اخلليج للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد اجلبل االأخ�سر للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد جبل �سم�ض - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرطبة للتطوير العقاري والتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال البوادي للخدمات التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدائرة اخل�سراء خلدمات البيئة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�ض الدولية للرخام واملحاجر �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع التقنية الف�سية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطاء اخلري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج الكهلي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد االأخوة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درب البوادي للتجارة �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة االأثري للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سحار ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة املا�سية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء خليفة النهدي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركائز ال�سماء - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدبي�سي اجلديدة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألياف ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الطريف اجلديدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبداع مق�سن للتجارة - ت�سامنية. 
للتجارة  اخلواطر  �سليم  بن  علي  اأوالد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأعماق �سافان احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حيل بني كثري املميزة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناء اخلري ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سويرة احلديثة �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات ال�سفوة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سار و�سركاه �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للم�سروعات الفنية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإنتاج ل�سناعة ال�سلفوكيماويات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل املعادن للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الكامل للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل جنوب لوى للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو معاذ الكثريي و�سركاه - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الديار ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط املتقدمة للحلول �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء العربية الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان لل�سيارات الفائقة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�ساروج احلديثة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوفة لالإن�ساءات - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرابط امل�سرق �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجللم �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة الهرم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود حممد العوي�سي و�سريكه - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء االأ�سرار للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سانة الرو�سة ال�سعيدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل لل�سيد البحري �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط االأ�سفر اال�سترياد والت�سدير �ض.م.م. 
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

مر�ســــوم �ســــلطانـي

رقــم ٢٠٢٢/٢٦

باإجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية فـي المكتب ال�سلطاني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني اللواء الركن نا�سر بن �سالح بن �سعود املعويل اأمينا عاما لالت�سالت والتن�سيق.

املــادة الثانيــــة 

اأمينا  لواء ويعني  رتبة  اإلى  الكندي  اإدري�س بن عبدالرحمن بن حمود  اأول  العميد  يرقى 

عاما ملجل�س الأمن الوطني.

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 14 مـن �ســــــــــوال �سنــة 1443هـ

املـوافــــق: 1٥ مـن مايــــــــــــو �سنــة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

مر�ســــوم �ســــلطانـي

رقــم ٢٠٢٢/٢٧

باإن�سـاء اأكاديمية الدرا�سات اال�ستراتيجية والدفاعية واإ�سدار نظامها

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/2 باإن�ساء كلية الدفاع الوطني واإ�سدار نظامها،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 75 /2020،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى
تن�ساأ اأكادميية ت�سمــــى " اأكادميية الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية "، تكون لها ال�سخ�سية 
�ساأنهــا  فـــي  ويعـمل  الدفاع،  وزارة  وتتبع  والإداري،  املايل  بال�ستقالل  وتتمتع  العتبارية، 

بالنظام املرفق.

املــادة الثانيــــة 
يكـــون مقـــر اأكادميية الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعيــة فـي حمافظــة م�سقــط، ويجوز 

بقرار من جمل�س اأمناء الأكادميية اإن�ساء فروع لها فـي املحافظات الأخرى.

املــادة الثالثــــة 
توؤول اإلى اأكادميية الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية كافة املخ�س�سات والأ�سول واحلقوق 
القيادة والأركان  الوطني، وكلية  الدفاع  واللتزامات واملوجودات اخلا�سة بكل من: كلية 

امل�سرتكة، ومركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية.

املــادة الرابعـــة 
ينقل اإلى اأكادميية الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية موظفو كل من: كلية الدفاع الوطني، 
وكلية القيادة والأركان امل�سرتكة، ومركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية بذات اأو�ساعهم 

الوظيفـية وخم�س�ساتهم املالية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

املــادة اخلام�ســــة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اأمناء اأكادميية الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية النظام الداخلي 

اأن ت�سدر  واإلى  املرفق،  النظام  اأحكــام  لتنفـيــذ  الالزمــة  والقــرارات  واللوائـح  لالأكادمييــة 

ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، ومبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا املر�سوم، والنظام 

املرفق.

املــادة ال�ساد�ســــة 

يلغــى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2013/2 امل�سـار اإليـه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، 

والنظام املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة ال�سابعــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 14 مـن �ســــــــــوال �سنــة 1443هـ

املـوافــــق: 1٥ مـن مايــــــــــــو �سنــة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

نظام اأكادميية الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدفاعية

الف�ســـل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الـــوزارة: 
وزارة الدفاع.

الـوزيـــر: 
نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون الدفاع.

االأكادمييــة: 
اأكادميية الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية.

جمل�س االأمناء: 
جمل�س اأمناء الأكادميية.

الرئيـ�س: 
رئي�س الأكادميية.

النظام الداخلي: 
النظام الداخلي لالأكادميية.

املــادة ) ٢ (
امل�سرتكة، ومركز  القيادة والأركان  الوطنــي، وكلية  الدفــاع  كلــية  مــن  الأكادمييــة  تتكــون 

الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية.

املــادة ) 3 (
اللغة العربية هي لغة التدري�س فـي الأكادميية، ويجوز اعتماد لغات اأخرى لبع�س املقررات 

التي تقت�سي طبيعة تدري�سها ذلك.

-16-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

املــادة ) 4 (

تكون لالأكادميية ميزانية م�ستقلة تلحق مبيزانية الوزارة يتم اعتمادها من قبل جمل�س الأمناء.

املــادة ) ٥ (

يكون تعيني الرئي�س، واآمر كلية الدفاع الوطني مبر�سوم �سلطاين.
ويكون تعيني اآمر كلية القيادة والأركان امل�سرتكة، ورئي�س مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية 

والدفاعية بقرار من الوزير.
ويحدد النظام الداخلي اخت�سا�سات كل من الرئي�س واآمر كلية الدفاع الوطني واآمر كليــة 

القيادة والأركان امل�سرتكة ورئي�س مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية.

الف�ســل الثانــي

اأهــداف االأكادمييــة

املــادة ) ٦ (

تهدف الأكادميية اإلى حتقيق الآتي:
1 - تطوير الدرا�سات ال�سرتاتيجية وفق اخلطط والربامج املعتمدة من الأكادميية. 

2 - تو�سيع اآفاق الفكر ال�سرتاتيجي والقدرة التحليلية ومهارات التخطيط ال�سرتاتيجي 
ملنت�سبي الأكادميية.

3 - تطوير قدرات املنت�سبني لالأكادميية وتنميتها مبا يحقق التكامل بني كافة وحدات 
اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة �سمن ال�سرتاتيجية 

الوطنية ال�ساملة.  

٤ - اإعداد وتاأهيل الكوادر الوطنية على النحو الذي ميكنهم من تويل املنا�سب العليا 
الع�سكرية والأمنية واملدنية فـي امل�ستوى ال�سرتاتيجي.

5 - توفـري بيئة حتفز على العطاء والإبداع فـي خمتلف الدرا�سات. 

٦ - تنمية الوعي والإدراك بق�سايا الأمن الوطني بكافة عنا�سره.  

7 - رفع قدرات املنت�سبني لالأكادميية فـي جمال اإدارة الأزمات وفق خطط منهجية 
علمية. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

اإجـــراء البحـــوث والدرا�ســات ال�سرتاتيجية والدفاعية وتطوير مهارات البحث   - 8
العلمي فـي خمتلف املجالت.   

9 - تاأ�سي�س وتطوير ال�سراكات ال�سرتاتيجية والعالقات مع املوؤ�س�سات العلمية النظرية 
فـي داخل �سلطنة عمان وخارجها.

10 - توثيق ال�سالت والروابط العلمية مع اجلامعات والكليات واملراكز واملعاهد املتخ�س�سة 
املماثلة فـي الدول الأخرى.

11 - بناء قاعدة بيانات ا�سرتاتيجية ع�سكرية واأمنية متكاملة تكون رافدا علميا لوحدات 
اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة.

12 - اإعداد وتطوير املفاهيم والعقائد الع�سكرية من خالل مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية 
والدفاعية.

الف�ســـل الثالـــث

جملــــ�س االأمنـــــاء

املــادة ) ٧ (
يكون لالأكادميية جمل�س اأمناء ي�سكل برئا�سة الوزير، وع�سوية كل من:

1 - وزير اخلارجية.
2 - وزير التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار.

3 - وزير القت�ساد.  
٤ - املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك. 

5 - رئي�س اأركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
٦ - اأمني عام ال�سوؤون الع�سكرية فـي املكتب ال�سلطاين.

7 - رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س.
8 - رئي�س الأكادميية.

املــادة ) ٨ (
يخت�س جمل�س الأمناء بر�سم ال�سيا�سة العامة لالأكادميية، وله اتخاذ ما يراه لزما لتحقيق 

اأهدافها وعلى الأخ�س ما ياأتي:
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

1 - اعتماد الهيكل التنظيمي لالأكادميية.

2 - اعتماد اخلطة ال�سرتاتيجية لالأكادميية املرفوعة له من املجل�س الأكادميي.

3 - اعتماد النظام الداخلي واللوائح والقرارات التي يتطلبها جمال العمل فـي الأكادميية.

٤ - اعتماد امليزانية ال�سنوية لالأكادميية، وح�سابها اخلتامي. 

5 - اعتماد تخ�سي�س املقاعد للدول ال�سقيقة وال�سديقة للدورات والربامج املوازية.

٦ - اعتماد م�سروعات التفاقيات، ومذكرات التفاهم بني الأكادميية واملوؤ�س�سات واملنظمات 
واجلهات الإقليمية والدولية.

7 - اعتماد التقرير ال�سنوي لالأكادميية.

8 - اأي مو�سوعات اأخرى ذات �سلة باخت�سا�سات 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�ست ال�سرورة ذلك.

وللمجل�س ال�ستعانة مبن يراه منا�سبا فـي �سبيل القيام مبهامه دون اأن يكون له �سوت معدود.
ويحدد النظام الداخلي اإجراءات انعقاد املجل�س واآلية اتخاذ قراراته.

الف�ســل الرابــع

املجلــ�س االأكادميــي

املــادة ) 1٠ (

يكون لالأكادميية جمل�س اأكادميي برئا�سة الرئي�س، ويحدد النظام الداخلي اأع�ساءه، واجتماعاته، 
واإجراءات انعقاده واآلية اتخاذ قراراته.

املــادة ) 11 (

يتولى املجل�س الأكادميي الخت�سا�سات الآتية:
1 - تنفـيذ ال�سيا�سات املعتمدة والقرارات ال�سادرة عن جمل�س الأمناء.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

2 - درا�سة وتقييم املقرتحات والتو�سيات ب�ساأن تعديل اأو تطوير ال�سيا�سات واملناهج 
والربامج واخلطط التعليمية والحتياجات املرفوعة اإليه، ورفع التو�سيات ب�ساأنها 

ملجل�س الأمناء.

التفاهم بني  التفاقيات، ومذكرات  التعاون وم�سروعات  برامــج  وتن�سيــق  اإعــداد   -  3
الأكادميية واملوؤ�س�سات واملنظمات واجلهات الإقليمية والدولية. 

اإعــداد املقرتحـات املتعلقة بالبحوث العلمية والندوات وبرامج التدريب املوازية   - ٤
وغريها ورفعها ملجل�س الأمناء لالعتماد.

5 - اقرتاح تخ�سي�س املقاعد للدول ال�سقيقة وال�سديقة للدورات والربامج املوازية، 
ورفعها ملجل�س الأمناء. 

٦ - توفـري الحتياجات التعليمية والإدارية لأفرع الأكادميية.

7 - درا�سة املقرتحات ب�ساأن اإقرار اأو تعديل اأو اإلغاء اأو تطوير اأي مقرر درا�سي ملواكبة 
امل�ستجدات التعليمية.

8 - اإقرار الو�سائل املنا�سبة لتقييم الربامج والأن�سطة التي تقوم بها الأكادميية.

9 - اقتـــراح م�ســـروع امليزانيـــة ال�سنويــة، واحل�ســاب اخلتامــي لالأكادمييـة وعر�سهمــا 
على جمل�س الأمناء.

10 - اقرتاح النظام الداخلي، واللوائح، والقرارات التي يتطلبها جمال العمل فـي الأكادميية.

11 - اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها جمل�س الأمناء.

الف�ســل اخلامــ�س

االرتبــاط االأكادميــي

املــادة ) 1٢ (

يجوز لالأكادميية بعد موافقة جمل�س الأمناء اأن ترتبط مع اجلامعات الوطنية املعتمدة 
فـي �سلطنة عمان فـي جمال التدري�س الأكادميي والبحث العلمي وفقا لالأ�س�س التي يتم 

التفاق عليها، ومبا ل يتعار�س مع هذا النظام.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

املــادة ) 13 (

ي�سمل الرتباط الأكادميي بني الأكادميية وغريها ما ياأتي:

1 - الإعــــــداد والإ�ســـــراف والتنفـيــــذ للبــرامــــج الأكــاديــميــــة، والــدرا�ســــات العـليــــا فـي 

التخ�س�سات ذات ال�سلة بالأكادميية.

2 - دعم املقررات الدرا�سية فـي الأكادميية.

3 - تعزيز التعاون فـي جمال البحوث العلمية.

٤ - تبادل الأ�ساتذة الزائرين، وعقد برامج ودورات ذات �سلة باخت�سا�س الأكادميية.

5 - ت�سهيل ا�ستخدام املرافق املكتبية، وم�سادر التعلم للمنت�سبني لالأكادميية.

ويحدد النظام الداخلي ال�سهادات التي يتم منحها للمنت�سبني لالأكادميية، وفقا لالإطار 

الوطني ال�سامل للموؤهالت. 

الف�ســل ال�ســاد�س

االأحكــام اخلتاميــة

املــادة ) 14 (

يحدد النظام الداخلي اأهداف كل من كلية الدفاع الوطني، وكلية القيادة والأركان امل�سرتكة، 

ومركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية.

املــادة ) 1٥ (

والأركان  القيادة  وكلية  الوطني،  الدفاع  كلية  جمال�س  ت�سكيل  الداخلي  النظام  يحدد 

امل�سرتكة، ومركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية واخت�سا�ساتها وتنظيم اجتماعاتها 

وغريها من الإجراءات.    

املــادة ) 1٦ (

واخت�سا�ساتها،  الأكادميية  اأن�سطة  ملمار�سة  املتطلبة  الوظائــف  الداخلـــي  النظــام  يحــدد 

واإجراءات عملها.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

مر�ســــوم �ســــلطانـي

رقــم ٢٠٢٢/٢٨

باإجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية فـي وزارة الدفاع

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٢/٢٧ باإن�ساء اأكادميية الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية 

واإ�سدار نظامها،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

امل�سكري رئي�سا لأكادميية  اللواء الركن جوي مهند�س �سالح بن يحيى بن م�سعود  يعني 
الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدفاعية.

املــادة الثانيــــة 

اآمرا لكلية  اإلى رتبة لواء ويعني  اأحمد بن �سعيد �سكرون  الركن حامد بن  العميد  يرقى 
الدفاع الوطني.

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 14 مـن �ســــــــــوال �سنــة 1443هـ
املـوافــــق: 1٥ مـن مايــــــــــــو �سنــة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-22-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/29

بالت�سديق على اتفاقية التعاون فـي جمال النقل البحري

 بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى اتفاقيـــة التعــــاون فـي جمـــال النقـــل البحـــري بني حكومـــة �سلطنــة عمـــان وحكومـــة 

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، املوقعة فـي مدينة طهران بتاريخ 8 من دي�سمرب 2019م،

وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

 
�سـدر فـي: 17 من �ســـــــوال �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:

اإن حكومة �سلطنة عمان، وحكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، )وي�سار اإليهما فـيما 
بعد بـ "الطرفـني املتعاقدين"، وامل�سار لكل منهما بـ "الطرف املتعاقد"(، ورغبة فـي تعزيز 
النقل  جمال  فـي  التعاون  ترويج  وبهدف  املتعاقدين،  الطرفـني  بني  ال�سداقة  عالقات 
املالحة  وحرية  املتبادلة،  وامل�سالح  وال�سيادة  امل�ساواة،  مبادئ  اأ�سا�س  على  وذلك  البحري، 
البحرية، وعدم التمييز مبوجب التفاقيات الدولية التي �سادق عليها الطرفان املتعاقدان 

فـي جمال النقل البحري.
فقد مت التفاق على الآتي:

املــادة ) 1 (
التعريفات

لأغرا�س هذه التفاقية، وما مل يقت�س الن�س خالف ذلك:
1 -  "ال�سلطة املخت�سة":

        - بالن�سبة حلكومة �سلطنة عمان:
           وزارة النقــل - املديرية العــامة لل�ســوؤون البحرية.

       - بالن�سبة حلكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية:
           وزارة الطرق والتطوير احل�ساري - منظمة املوانئ  والبحرية.

2 - "�سفـينة الطرف املتعاقد": اأي �سفـينة جتارية مبحرة، م�سجلة فـي اإقليم وترفع علم اأي  
طرف متعاقد وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها لديه. ول ينطبق هذا امل�سطلح على 
ال�سفن احلربية، و�سفن خفر ال�سواحل، و�سفن ال�سرطة، و�سفن البحث العلمي، و�سفن 
لأغرا�س  امل�ستخدمة  احلكومية  وال�سفن  كم�ست�سفـيات،  امل�ستخدمة  وال�سفن  ال�سيد، 

غري جتارية، بالإ�سافة اإلى ال�سفن التي توؤدي مهاما عامة.
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الطرف  اإقليم  فـي  م�سجل  اآخر  كيان  اأو  اعتباري،  �سخ�س  البحري":  النقل  "�سركات   -  3
مقعدها  اأو  اإقامتها  مقر  ويكون  لديه،  بها  املعمول  واللوائح  للقوانني  وفقا  املتعاقد 
امل�سجل لدى ذلك الطرف املتعاقد م�سرحا له باملالحة الدولية، وي�سمل هذا امل�سطلح 

ال�سخ�س الطبيعي الذي تنطبق عليه املميزات املذكورة.
4 - "فرد الطاقم": اأي �سخ�س يعمل على منت �سفـينة اأي طرف متعاقد، اأو من يكون ا�سمه 

مدرجا فـي قائمة طاقم ال�سفـينة، ويحمل وثيقة هوية البحار.
5 - "ميناء الطرف املتعاقد": املكان الذي يكون له موقع ميناء ومرافقه، ويكون مفتوحا 

لل�سحن التجاري الدويل.
6 - "الراكب": ال�سخ�س املنقول على منت ال�سفـينة مبوجب عقد نقل، بدون اإدخال ا�سمه/

اأي  فـي  مرتبط  و/اأو  املتعاقدين،  الطرفـني  من  اأي  �سفـينة  طاقم  قائمة  فـي  ا�سمها 
اأعمال عليها مبوجب عقد.

املــادة ) 2 (
تطوير النقل البحري

1 - على الطرفـني املتعاقدين اتخاذ التدابري الآتية:
اجلهود  وتوحيد  املتعاقدين،  الطرفـني  بني  البحري  النقل  تطوير  فـي  امل�ساهمة   -

لإزالة اأي عوائق قد متنع تطوير النقل البحري بني موانئ الطرفـني املتعاقدين.
- ترويج امل�ساركة غري املحدودة ل�سركات النقل البحري للطرفـني املتعاقدين فـي نقل 

الب�سائع بني بلديهما، وكذلك بني طرف متعاقد، واأي بلد ثالث.
2 - يجوز ل�سفن اأي من الطرفـني املتعاقدين دخول موانئ الطرف املتعاقد الآخر، واأي�سا 
وبلد  متعاقد،  طرف  بني  وكذلك  املتعاقدين،  الطرفـني  بني  والب�سائع  الركاب  نقل 

ثالث.
النقل  �سركات  املادة ل مت�س حقوق  البندين )1( و)2( من هذه  فـي  الواردة  الأحكام   -  3
البحري التابعة لبلد ثالث، وكذلك ال�سفن التي ترفع علم بلد ثالث من ممار�سة النقل 
البحري بني موانئ الطرفـني املتعاقدين و/اأو بني موانئ اأي من الطرفـني املتعاقدين، 

وموانئ بلد ثالث.
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املــادة ) 3 (
عدم التمييز واملناف�سة احلرة 

فـي جمال  واملناف�سة احلرة  التمييز  املتعاقدين مراعاة قواعد عدم  الطرفـني  يجب على 
النقل البحري الدويل.

املــادة ) 4 (
الوكالـــة والفــرع

يجوز ل�سركات النقل البحري للطرفـني املتعاقدين اإن�ساء وكالة اأو فرع فـي اإقليم الطرف 
املتعاقد الآخر، وذلك وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الآخر.  

املــادة ) 5 (
حرية حركة الأرباح

يجب على الطرف املتعـــاقد - وفقا لقوانينه الوطنية - منح حق ا�ستخـدام، وتبـادل، وحـرية 
نقـل الأرباح املتح�سل عليها من خدمات ال�سحن املقدمة فـي اإقليمه.

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�سائعها، واأفراد طاقمها، وركابها فـي احلالت الآتية:

- الو�سول اإلى موانئ الطرفـني املتعاقدين.
- املعاملة فـي اأثناء فرتة البقاء فـي املوانئ واملغادرة.

- ا�ستخدام مرافق امليناء لنقل الب�سائع والركاب.
- الو�سول اإلى جميع خدمات ومرافق املوانئ.

املــادة ) 7 (
اجلوانب امل�ستبعدة من نطاق التفاقية 

1 - هذه التفاقية ل ت�سمل امتيازات النقل البحري ال�ساحلي، وعمليات القطر، واملالحة  
واخلدمات الأخرى ذات ال�سلة بالنقل البحري واملتاحة ل�سركات ال�سحن اأو غريها من 

املوؤ�س�سات، بالإ�سافة اإلى املواطنني واملقيمني فـي الطرف املتعاقد.
2 - اأحكام البند )1( من هذه املادة ل تنطبق على النقل البحري ال�ساحلي اإذا كانت �سفـينة 
املتعاقد  الطرف  موانئ  بني  للعمل  موافقة  منحت  قد  املتعاقدين  الطرفـني  من  اأي 
الآخر، اإما لتفريغ الب�سائع، واإما لإنزال ركاب مت نقلهم من دولة ثالثة، اأو لتحميل 

ب�سائع اأو ركاب على متنها، ونقلهم اإلى دولة ثالثة.
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املــادة ) 8 (
اللتزام بالقوانني املعمول بها

1 - يجب على �سفن الطرف املتعاقد، واأفراد طاقمها، وركابها، وب�سائعها - فـي اأثناء وجودها 
فـي اإقليم الطرف املتعاقد الآخر - اأن تخ�سع للقوانني واللوائح املعمول بها، ل �سيما 
 - والركاب  الطاقم  اأفراد  ومغادرة  وبقاء  دخول   - البحري  النقل  )�سالمة  لوائح: 
ا�سترياد وت�سدير الب�سائع - عبور احلدود - الهجرة - اجلمارك - ال�سرائب - حماية 

البيئة( والتدابري ال�سحية.
ومرافقها،  ال�سفن  مبعدات  املتعلقة  للوائح  املتعاقد  الطرف  �سفن  تخ�سع  اأن  يجب   -  2
العلم  لدولة  ملزمة  هي  والتي  لالإبحار،  و�سالحيتها  والقيا�س،  ال�سالمة،  واأجهزة 

مبوجب املعاهدات الدولية ذات ال�سلة.
املــادة ) 9 (

ت�سهيل النقل البحري
يجب على الطرفـني املتعاقدين - فـي حدود القوانني واللوائـح املعمـول بها فـي اإقليميهما - 
تبني جميع التدابري الالزمة لت�سهيل وتب�سيط الإجراءات الإدارية، واجلمركية، وال�سحية، 

بالإ�سافة اإلى اأي اإجراءات �سكلية اأخرى مطبقة فـي ميناءيهما.
املــادة ) 10 (

العرتاف بالوثائق
املتعاقد  الطرف  �سفـينة  املتعاقدين العرتاف بجن�سية  الطرفـني  - يجب على كل من   1
الآخر على اأ�سا�س الوثائق التي حتملها على متنها، وال�سادرة من ال�سلطات املخت�سة 

وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها.
2 - يجب على كل من الطرفـني املتعاقدين العرتاف بجميع وثائق ال�سفـينة ال�سادرة عن 

ال�سلطة املخت�سة لدى الطرف املتعاقد الآخر.
والتي  احلمولة،  قيا�س  ب�سهادات  العرتاف  املتعاقدين  الطرفـني  من  كل  على  يجب   -  3
مراعاة  مع  الآخر،  املتعاقد  للطرف  املخت�سة  ال�سلطات  بها  تعرتف  و/اأو  ت�سـدرها 
اأن تعفى �سفن  متطلبـات املعاهدات الدوليـة ذات ال�سلة. وفـي جميع الأحــوال، يجب 
الطـرف املتعــاقد التي حتمل �سهــادات قيا�س حمولة �سارية املفعول من اإعادة القيا�س 

فـي موانئ الطرف املتعاقد الآخر.
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املــادة ) 11 (
وثائق هوية اأفراد الطاقم

الـر�سمية لأفراد  املـتعـاقدين العـرتاف بوثـائق الهـوية  1 - يجب على كـل من الطـرفـني 
الطاقم - الذين هم من مواطني الطرف املتعــاقد الآخـر - والتي تخولهم لعبـور حدود 
اأن مينـح  الآخر، ويجب  املتعـاقـد  للطـرف  املختـ�سة  ال�سلـطات  وال�سـادرة من  الدولة، 

حـاملو هذه الوثائق احلقوق امل�سار اإليها فـي املادة )12( من هذه التفاقية.
هذه الوثائق هي كالآتي:

- حكومة �سلطنة عمان: وثيقة هوية البحارة. 
- حكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية: وثيقة هوية البحارة.

2 - يجب على كل من الطرفـني املتعاقدين تبادل مناذج الوثائق امل�سار اإليها فـي البند )1( 
من هذه املادة عرب القنوات الدبلوما�سية فـي موعد ل يتجاوز )30( ثالثني يوما من 
دخول هذه التفاقية حيز التنفـيذ. ويجب على اأي من الطرفـني املتعاقدين اإخطار 
يتجاوز )30( ثالثني  فـي موعد ل  الوثائق،  نوع هذه  فـي  تغيري  باأي  الآخر  الطرف 

يوما قبل العمل بهذا التغيري، اأو اإدراجه.
3 - يجب على اأفراد طاقم �سفـينة الطرف املتعاقد، والذين هم من مواطني دولة ثالثة، 
اأن يحملوا وثائق �سادرة من ال�سلطات املخت�سة للطرف املتعاقد الآخر تخولهم لعبور 

حدود الدولة.
املــادة ) 12 (

دخول وعبور واإقامة اأفراد الطاقم
املتعاقد  ال�سماح لأفراد طاقم �سفن الطرف  املتعاقدين  الطرفـني  1 - يجب على كل من 
الآخر الذين يحملون اإحدى الوثائق امل�سار اإليها فـي البندين )1( و)3( من املادة )11( 
اإلى املدينة خالل فرتة بقاء ال�سفـينة فـي مينائها وفقا  من هذه التفاقية، بالنزول 
للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي دولة ذلك الطرف املتعاقد، اإل اإذا كان لديها اأ�سباب 
اأو النظام  العامة،  ال�سالمة  اأو  العامة،  اأ�سا�س ال�سحة  مربرة لرف�س منح الإذن على 
العام اأو الأمن القومي. ويجوز لأي من الطرفـني املتعاقدين رف�س منح الإذن لأي من 
اأفراد طاقم �سفـينة الطرف املتعاقد الآخر وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها لدى 

ذلك الطرف املتعاقد.
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2 - ي�سمـــــح لكـــل مــن اأفـــراد الطاقـــــم - يحمــــل اأيــــا من الوثائــــق امل�ســار اإليها فـي البنــدين 

)1( و )3( من املـادة )11( من هذه التفاقية مع تاأ�سرية دخول �سارية املفعول - اإذا لزم 

الأمر، عبور اإقليم الطرف املتعاقد الآخر لالأغرا�س الآتية:

اأ - الن�سمام اإلى �سفـينته، اأو النتقال اإلى �سفـينة اأخرى.

ب - العودة اإلى وطنه.

ج - اأو اأي غر�س اآخر مت املوافقة عليه من قبل ال�سلطة املخت�سة للطرف املتعاقد 

الآخر.

3 - يجب على ال�سلطة املعنية - وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها - لكل من الطرفـني 

املتعاقدين اإ�سدار ت�سريح اإقامة لأي فرد من اأفراد الطاقم يتم اإدخاله اإلى م�ست�سفى 

فـي اإقليمها، وذلك للفرتة الزمنية التي يقت�سيها العالج.

رف�س  فـي  احلق  املتعاقدين  للطرفـني  املادة،  هذه  من   )1( البند  اأحكام  مراعاة  مع   -  4

دخول اأي �سخ�س غري مرغوب فـيه اإلى اإقليميهما، حتى فـي احلالت التي يكون فـيها 

بحوزة هوؤلء الأ�سخا�س اأي من الوثائق امل�سار اإليها فـي املادة )11( من هذه التفاقية، 

وتاأ�سرية دخول �سارية املفعول.

القوانني والأنظمة لدى   توؤثر على  املادة ل  اإلى )4( من هذه  البنود من )1(  اأحكام   -  5

الطرفـني املتعاقدين فـيما يتعلق باإجــراءات )الدخــول والعبـــور والإقامــة واملغـــادرة( 

لالأ�سخا�س الأجانب.

املــادة ) 13 (
العون وامل�ساعدة

1 - فـي حالة تعر�س �سفـينة طرف متعاقد حلادث اأو واجهت اأي خطر فـي البحر الإقليمي 

الآخر  املتعاقد  الطرف  لدى  املخت�سة  ال�سلطات  على  يجب  الآخر،  املتعاقد  للطرف 

ال�سفـينة،  طاقم  لأفراد  وامل�ساعدة  العون  لتقدمي  الالزمة  التدابري  جميع  اتخاذ 

وركابها والب�سائع التي حتملها على متنها، وذلك  بالقدر نف�سه الذي كانت �ستقدمه 

اإلى �سفنها. 
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2 - يتعني على الطرفـني املتعاقدين اللتزام باأحكام املنظمة البحرية الدولية عند حتديد 
اأ�سباب احلوادث البحرية.

3 - يجب على ال�سلطات املخت�سة للطرف املتعاقد الذي تعر�ست �سفـينة الطرف املتعاقد 
الآخر للواقعة، اأو واجهت اأي خطر اآخر فـي بحرها الإقليمي، اأن  تبلغ - وفـي اأقرب 

وقت ممكن - عن احلدث اإلى اأقرب ممثل قن�سلي للطرف املتعاقد الآخر.
4 - يجب اأن يتم الإبالغ فورا عن تعر�س �سفـينة طرف متعاقد حلادث اأو لطارئ فـي املياه 
الداخلية اأو البحر الإقليمي التابع للطرف املتعاقد الآخر من قبل ال�سلطات املخت�سة 
للطرف املتعاقد اإلى ال�سلطات املخت�سة التابعة للطرف املتعاقد الآخر. وتعفى املعدات 
ال�سفـينة  منت  على  املوجودة  واللوازم  الغيار،  وقطع  والب�سائع،  الأخرى،  واملمتلكات 
املت�سررة من جميع الر�سوم اجلمركية، وامل�ستحقات، وال�سرائب، على األ يكون قد يتم 

تخلي�سها لأغرا�س جتارية فـي اإقليم ذلك الطرف املتعاقد.
5 - اأحكام البنود من )1( اإلى )3( من هذه املادة ل مت�س احلق فـي رفع دعوى للمطـالبة 
بالر�سوم املتعلقة بخـدمات البحث والإنقاذ، وامل�ساعدة، والإعانة التي تقدم لل�سفـينة، 

وركابها، واأفراد طــاقمها وب�سائعها.
املــادة ) 14 (
التعاون الفني

يجب على الطرفـني املتعاقدين بذل كل ما فـي و�سعهما لتطوير التعاون البحري امل�سرتك 
فـي جمال النقل البحري التجاري وت�سجيع �سركاتهما البحرية واأي موؤ�س�سات مرتبطة 
بالنقل البحري اأو بتطوير الأن�سطة فـي جميع جمالت التعاون. ومثل هذا التعاون يجب 

اأن ي�سمل الآتي:
1 - عمليات البحث والإنقاذ.
2 - حماية البيئة البحرية.

3 - التدريب البحري.
4 - ال�سالمة البحرية.

5 - تبادل املعلومات واخلربات. 
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املــادة ) 15 (
اللجنة امل�سرتكة

على الطرفـني املتعاقدين اإن�ساء جلنة م�سرتكة مكونة من ممثلي اجلهات املعنية، وتعقد 

اأي منهما،  اإقليم  فـي  اأي طرف متعاقد  بناء على طلب  و/اأو  بالتناوب  دورية  اجتماعــــات 

وذلك من اأجل الآتي:

1 - مناق�سة وا�ستعرا�س امل�سائل التي قد تن�ساأ من تنفـيذ هذه التفاقية.

2 - اإجراء درا�سات م�سرتكة ب�ساأن تقدمي خدمات جديدة فـي جمال النقل البحري.

املــادة ) 16 (
ت�سوية النزاعات

1 - اأي نزاع ين�ساأ عن تنفـيذ اأو تف�سري هذه التفاقية، يجب ت�سويته عن طريق املفاو�سات 

بني ال�سلطات املخت�سة للطرفـني املتعاقدين.

2 - فـي حالة عدم اإمكانية ت�سوية النزاع عن طريق املفاو�سات، يجب اأن يتم ت�سويته عرب 

القنوات الدبلوما�سية.

املــادة ) 17 (
تعديل التفاقية

يجـــــوز تعديــــل هذه التفاقيـــة مبوافقـــة الطرفـني املتعاقــدين كتابيــا، ويدخــل اأي تعديل 

حيز التنفـيذ وفقا لأحكام املادة )18( من هذه التفاقية.

املــادة ) 18 (
دخول حيز التنفـيذ

1 - يتم الت�سديق على هذه التفاقية - وفقا لالإجراءات الت�سريعية املتبعة - لدى الطرفـني 

املتعاقدين، وعلى الطرفـني اإبالغ بع�سهما بع�سا باملوافقة على هذه التفاقية مبوجب 

اإ�سعار كتابي.

2 - تدخل هذه التفاقية حيز التنفـيذ بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ اآخر اإ�سعار عرب 

القنوات الدبلوما�سية.

-31-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

3 - ت�سري هذه التفاقية ملدة )10( ع�سر �سنوات، وجتدد تلقائيا ملدد اأخرى مماثلة، ما مل 

يخطر اأحد الطرفـني الطرف الآخر برغبته فـي اإنهاء التفاقية قبل )3( ثالثة اأ�سهر 

من تاريخ الإنهاء.

املــادة ) 19 (

اللغـــــة

هذه التفاقية مكونة من )1( متهيد واحد، و)19( ت�سع ع�سرة مادة، من ن�سختني اأ�سليتني 

وفـــي  القانونيــــة،  احلجيـــة  ذات  منهـــا  لكل  والإجنليزيـــة،  والفار�سية،  العربيـــة،  باللغــــات 

حال وجود اأي اختالف فـي التف�سري يعتد بالن�س الإجنليزي. 

وقعت فـي طهران بتاريخ 8 دي�سمرب 2019م، املوافق 11 ربيع الثاين 1441هـ، و17 اآذار 1398.

عن حكـــومة �سلطنة عمــان

معايل الدكتور/ علي بن م�سعود ال�سنيدي

وزير التجارة وال�سناعة

عن حكومة اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية

معايل/ حممد ا�سالمي

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 non-
discrimination 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. 

-34-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

 

 
 

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- customs- 
taxes- 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- 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. 

2- 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                                 FOR THE GOVERNMENT OF THE 
       SULTANATE OF OMAN                                              ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN                       
 Dr. ALI BIN MASOUD AL-SENEIDI                                             MOHAMMAD ESLAMI                    
   MINISTER OF COMMERCE                                      MINISTER OF ROADS AND URBAN     
           AND INDUSTRY                                                                 DEVELOPMENT  
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وزارة العــدل وال�شــوؤون القانونيــة

قــرار وزاري

رقـــم 2022/35 

بتعديل القرار الوزاري رقم 2019/300

بتخويل �شفة ال�شبطية الق�شائية لبع�ض موظفي هيئة الطريان املدين

ا�ستنـــادا اإلى املر�ســــوم ال�سلطانـي رقــم ٨4/1٠2 بالت�سديـق على بروتوكـول تعديل معاهدة 

�سيكاغو للطريان املدين الدويل،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٦/٨٠ بالت�سديق على الن�ص العربي التفاقية الطريان املدين 

الدويل )معاهدة �سيكاغو 1٩44م(،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٦/1٠٦ بالت�سديق على بع�ص الربوتوكوالت املعدلة ملعاهدة 

�سيكاغو للطريان املدين الدويل،

واإلى قانون الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 7٦/2٠1٩،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2٠٠٦/٦٥ باملوافقة على ان�سمــام �سلطنة عمــان اإلى اتفاقية 

توحيد بع�ص قواعد النقل اجلوي الدويل،

واإلى املر�ســــوم ال�سلطانـــي رقـــم 2٠٠7/127 بالت�سديـــق علــى بروتوكـــــول مونرتيـــال 1٩47م 

اخلا�ص باإ�سافـــة مــــادة جديدة )٩٣ مكررا( اإلى معاهدة الطريان املدين الدولـــي املوقعة 

فـي �سيكاغو 1٩44م،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون الطريان املدين ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 44/ن/2٠٠7،

واإلى القرار الوزاري رقم 2٠1٩/٣٠٠ بتخويل �سفة ال�سبطية الق�سائية لبع�ص موظفي 

هيئة الطريان املدين،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
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تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ي�ساف اإلى املادة االأولى من القرار الوزاري رقم 2٠1٩/٣٠٠ امل�سار اإليه، الوظائف االآتية: 

- مدير دائرة النقل اجلوي.

- مدير دائرة اأمن الطريان والت�سهيالت.

- رئي�ص ق�سم تقييم املخاطر.

- رئي�ص ق�سم حماية البيئة.

- م�سرف جدارة جوية.

- مفت�ص جدارة جوية.

- مفت�ص اخلدمات االأر�سية.

- مفت�ص �سالمة معلومات الطريان.

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي: 18 من رم�شــــــان 1443هـ

املـوافــــق:20  من اأبريــــــــل 2022م                                                   

د. عـبدالـله بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي

                                                  وزيـــــــــــر العـــــــــــــدل وال�ســــــــــــوؤون القانونيـــــــــــــة
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اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملخـــــ�ص 

النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة ب��شر ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة بو�سر الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة بو�سر الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "2٨".

الأهــــداف:
اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية.   1
جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.   2
تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني فـي املجالت اخلريية املختلفة.   3
 حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سروعاته.    
اإدارة وا�ستثمار اأموال املوؤ�س�سة و�سرفها فـي اأعمال الرب واخلري مثل التعليم وتكاليف    5

الفقراء واملحتاجني  الأيتام والأرامل  امل�ستحقني من  املحتاجة ورعاية  العالج للفئات 
واملت�سررين من الكوارث وتوفـري امل�ساكن و�سيانتها و�سائر وجوه الرب واخلري.

من    6 وغريها  الزراعية  اأو  التجارية  اأو  ال�سناعية  اأو  العقارية  املجالت  فـي  ال�ستثمار 
املجالت، وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي الوقف وا�ستثماره وتاأجريه.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:

اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 
ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:

1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.
2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.

3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.
    اأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.

-47-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة امل�شيبي ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة امل�سيبي الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة امل�سيبي الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "2٩".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة امل�شنعة ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة امل�سنعة الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة امل�سنعة الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "30".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة الكامل وال�افـي ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،
تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة الكامل والوافـي الوقفـية" على النحو الآتــــي:

ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة الكامل والوافـي الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد: "31".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة القابل ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة القابل الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة القابل الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "32".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة الع�ابي ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة العوابي الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة العوابي الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "33".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة احلمراء ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة احلمراء الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة احلمراء الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: " 3".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة اإزكي ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة اإزكي الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة اإزكي الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "35".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة وادي املعاول ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة وادي املعاول الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة وادي املعاول الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "36".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة اأدم ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة اأدم الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة اأدم الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "37".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة نخل ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة نخل الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة نخل الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "3٨".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة منح ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة منح الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة منح الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "3٩".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة بهالء ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة بهالء الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة بهالء الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "0 ".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة جعالن بني ب� ح�شن ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة جعالن بني بو ح�سن الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة جعالن بني بو ح�سن الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "1 ".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة جعالن بني ب� علي ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة جعالن بني بو علي الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة جعالن بني بو علي الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "2 ".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة بركاء ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة بركاء الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة بركاء الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "3 ".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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ملخـــــ�ص 
النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة بدبد ال�قفـية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة بدبد الوقفـية" على النحو الآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة بدبد الوقفـية".

رقــــــم القيــــــد: "  ".

الأهــــداف:
1   اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالولية.
2   جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.
3   اإعــادة تنظيم الأموال الوقفـيـة القدمية بالولية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار 

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
    تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالولية فـي املجالت اخلريية الوقفـية املختلفة.

5   حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.
6   اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال الأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي 

وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
7   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ســاء اأمــوال الأوقاف لأعمال الرب واخليــر كالتعليــم وعالج املر�سى 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
٨   اإدارة وا�ستثمــار واإن�ساء اأمــوال املوؤ�س�سة الوقفـيــة وتطويرها واملحافظـــة على ا�ستدامتها 
وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )7( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )6( من النظام الأ�سا�سي.

2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.

    امل�ساريع والأ�سهم الوقفية واأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات الأوقاف.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 
قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152247
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأجهزة احلا�سب،  اآلت احل�ساب  ذلك  فـي  البيانات، مبا  اأجهزة حا�سوب )معدات معاجلة 
الو�سول  لإتاحة  الت�ســـال  براجميـــات  الأليـــة،  الدرد�سة  برجميات  احلا�سب،  برجميات 
اإلى الإنرتنت، برامج تطبيقات احلا�سب للهواتف املحمولة، برجميات حا�سوبية لالإدارة 
ال�سلكـــية  التـــ�سالت  واأدوات  اأجهـــزة  وامليزانيـــة،  احل�سابات  وجتميع  املايل،  والتخطيط 
البيانات،  ات�ســــال  واأدوات  اأجهــــزة  والإلكرتونيــــة،  الكهربائيــــة  والت�ســـالت  والال�سلكيـــة 
اأجهزة  ل�سلكيا،  الإنرتنت  اإلى  للو�سول  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهـــزة  ذلك  فـي  مبا 
ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، اأجهزة واأدوات ملعاجلة ونقل وتخزين وت�سجيل 
وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات التي تكون فـي �سكل بيانات م�سفرة اأو ن�سو�س اأو �سور بيانية 
اأو مزيج من هذه التن�سيقات، اأجهزة واأدوات ومعدات معاجلة ال�سور، منتجات  اأو فـيديو 
الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، مبا فـي ذلك اأجهزة التحكم فـي احلا�سب ل�ستخدامها فـي 
اأنظمة الت�سالت الال�سلكية، اأجهزة التوجيه، اأجهزة املودم، البطاقات امل�سفرة مغناطي�سيا، 
بطاقات ذكية، �سور جم�سمة،)بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية(، و�سائط لتخزين 
املعلومات والبيانات وال�سور وال�سوت، بطاقات ممغنطة فارغة وم�سجلة م�سبقا، بطاقات 
الإلكرتونية،  التعريف  املتكاملة، بطاقات  الدارات  دقيقة، بطاقات  حتتوي على معاجلات 
بطاقات الهاتف، بطاقات الئتمان الهاتفـية، بطاقات الئتمان، بطاقات اخل�سم، حامالت 
)فارغـــة  والتخزيـــن  الت�سجـــيل  وو�سائـــط  والب�سرية  والرقمية  املغناطي�سية  البيانات 
الرقميـــة  الفـيديوية  الأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�سجيل،  اأقــرا�س  م�سبقـــا(،  وم�سجــــلة 
وو�سائـــط الت�سجـــيل الرقميــة الأخرى، الو�سائط املقروءة اآليا، والفـيديو الرقمي، والبيانات 
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)القابلة للتنزيل( املقدمة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو من الإنرتنت، امل�ساعدات الرقمية 
ال�سخ�سية، اأجهزة واأدوات ا�ستقبال واإر�سال عرب الأقمار ال�سناعية، جهاز لتنزيل ال�سوت 
والفـيديو والبيانات من الإنرتنت، اأجهزة واأدوات التلفزيون، اأجهزة اإر�سال وا�ستقبال البث 
الإذاعي والتلفزيوين، جهاز للو�سول اإلى الربامج املذاعة اأو املنقولة، الدوائر الإلكرتونية 
املربجمة لنقل البيانات، الأجهزة والأدوات الإلكرتونية واملالحية عرب الأقمار ال�سناعية، 
مبا فـي ذلك اأنظمة حتديد املواقع العاملية، هواتف حممولة )الهواتف، الهواتف املحمولة، 
الهواتف الال�سلكية، ملحقات الهاتف، مبا فـي ذلك اأ�سالك الهاتف والبطاريات، املنتجات 
اأجهزة ا�ستقبال ال�سور الرقمية، املقرنات الت�سالت ال�سلكية  الإلكرتونية، مبا فـي ذلك 
والال�سلكية، املقاب�س املعيارية لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال، 
اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال الال�سلكية، هواتف املوؤمترات عن بعد، اآلت الرد على املكاملات 
الهاتفـية، هواتف الإنرتنت، الهواتف الال�سلكية، �سماعات وهوائيات للهواتف الال�سلكية 
عرب  والتب�سيط  الال�سلكي  الإنرتنت  اإلى  للو�سول  ات�سال  واأدوات  اأجهزة  والال�سلكية، 
املحمولة، حوامل  والهواتف  ال�سيارات  لهواتف  اليدين  ا�ستخدام  بدون  اأجهزة  الإنرتنت، 
�سماعة الهاتف فـي ال�سيارة، اأغطية للهواتف املحلمولة، الأجزاء والرتكيبات املدرجة فـي 
الفئة )9( للب�سائع املذكورة اأعاله، اأجهزة واأدوات علمية، وبحرية، وم�ساحية، وت�سويرية، 
و�سينمائية، وب�سرية، ووزن، وقيا�س، واإ�سارات، وفح�س )اإ�سراف(، واأجهزة واأدوات تعليمية 
اأو  جتميعها  اأو  حتويلها  اأو  تبديلها  اأو  الكهرباء  لتو�سيل  واأدوات  اأجهزة  احلياة،  لإنقاذ 
تنظيمها اأو التحكم فـيها، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية، جهاز اإطفاء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإم تي اإن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز )بروبريتاري( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  جنوب اأفريقية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 216 - 14تي ات�س اأفـينيو، فـريلند، رودبورت، غاوتينغ، جنوب اأفريقيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152248

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات )خدمات 

تنظيــــم  والزبائـــن،  امل�سرتكـــني  وفـــاء  بطاقـــة  والرتويــج،  الدعاية 

وت�سغيل واإدارة خمططات ولء العمالء، تنظيم وت�سغيل والإ�سراف على املبيعات واأنظمة 

احلوافز الرتويجية، خدمات البيع بالتجزئة واجلملة والمتياز والرتويج، عرو�س للبيع 

ال�سلع  من  متنوعة  جمموعة  وجتميع  اجلملة،  وجتارة  التجزئة  جتارة  فـي  ال�سلع  وبيع 

ب�سكل  و�سرائها  ال�سلع واخلدمات  تلك  العمالء من الطالع على  التي متكن  واخلدمات 

�سبكة  اأو  حا�سوبية  بيانات  قاعدة  من  مبا�سرة  املقدمة  اخلدمات  ذلك  فـي  مبا  مالئم، 

اإنرتنت اأو �سبكات اإلكرتونية اأخرى، وذلك ل�سالح الآخرين، توفـري من�سات عرب الإنرتنت 

الأعمال  اإدارة  واإدارتها لأغرا�س جتارية،  املعار�س  ال�سلع واخلدمات، تنظيم  لبيع و�سراء 

التخطيط،  وخدمات  العمل  اإ�سرتاتيجية  التجارية،  البحوث  الأعمال،  اإدارة  التجارية، 

ال�سوقية،  والبحوث  والت�سويق،  القت�سادية،  التنبوؤات  ال�ست�سارية،  واخلدمات  املعلومات 

املعلومات  جتميع  معلومات،  ن�سر  ال�ستق�سائية،  الدرا�سات  وخدمات  الأ�سواق،  وحتليل 

الإح�سائية، توفـري املعلومات التجارية، توفـري خدمات الدليل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإم تي اإن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز )بروبريتاري( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  جنوب اأفريقية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 216 - 14تي ات�س اأفـينيو، فـريلند، رودبورت، غاوتينغ، جنوب اأفريقيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152249
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني )ال�سوؤون املالية، اخلدمات امل�سرفـية مبا فـي ذلك 
املنزل والإنرتنت واخلدمات امل�سرفـية عن بعد، الكفالت املالية، 

خدمات التاأمني والتمويل مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت اأو اأي �سبكة 
اإلكرتونية اأخرى، خدمات اخل�سم مبا فـي ذلك خدمات بطاقات اخل�سم، اإ�سدار وا�سرتداد 
الرموز والق�سائم والنقاط، اإ�سدار رموز ذات قيمة كمكافاأة على ولء العمالء، تقدمي النقود 
واخل�سومات الأخرى كجزء من برنامج ولء العمالء، خدمات بطاقات الئتمان، خدمات 
بطاقة ال�سحن، خدمات بطاقات ال�سراء املدفوعة م�سبقا، مبا فـي ذلك معاجلة املدفوعات 
والتمويل  التاأمني  خدمات  م�سبقا،  املدفوعة  البطاقات  خالل  من  تتم  التي  الإلكرتونية 
وال�سمان املتعلقة باأجهزة واأدوات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، توفـري اخلدمات املالية 
الإلكرتونية وعرب الإنرتنت، مبا فـي ذلك خدمات حتويل الأموال الإلكرتوين وت�سهيل 
جمال  فـي  الإنرتنـــت  علــــى  اإلكرتونيــــة  بوابة  توفـري  الإنرتنت،  عرب  النقدية  املعامالت 
املعامالت املالية ومعاجلة املدفوعات، الإدارة املالية )معاجلة املعامالت املالية عرب �سبكة 
كمبيوتر عاملية، توفـري خيارات دفع متعددة عن طريق املحطات الإلكرتونية التي يديرها 
العميل واملتاحة فـي املوقع فـي متاجر البيع بالتجزئة، توفـري معلومات ال�ستثمار واإدارة 
وخدمات  وال�سندات  وال�سندات  الأ�سهم  معلومات  وال�ستثمارات،  الأموال  اإدارة  الأموال، 
النقدية واخلدمات  بال�سوؤون  املتعلقة  املعلومات واخلدمات ال�ست�سارية  الو�ساطة، توفـري 
الإنرتنت  اأو  الكمبيوتر  بيانات  املعلومات من قاعدة  فـي ذلك توفـري  اأعاله، مبا  املذكورة 
لل�سلع  املحتملني  للم�سرتين  وامل�سورة  املعلومات  توفـري  اأخرى،  اإلكرتونية  �سبكة  اأي  اأو 

والب�سائع، وكل ذلك متعلق ب�سروط الدفع والتاأمني، �سوؤون العقارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإم تي اإن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز )بروبريتاري( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  جنوب اأفريقية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 216 - 14تي ات�س اأفـينيو، فـريلند، رودبورت، غاوتينغ، جنوب اأفريقيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152250
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري التلفونات )خدمات اإت�سالت، خدمات الت�سالت املتنقلة 
والثابتة والأقــمار ال�سناعيـــة واخللويـــة واملتنقلــــة والراديويــــة، 

والربيد  املحمول  الهاتف  خدمات  وت�سمن  والال�سلكية،  ال�سلكية  الت�سالت  خدمات 
ال�سوتي والفاك�س ونقل البيانات، خدمات الت�سالت الال�سلكية، وت�سمن املكاملات الهاتف 
املحمول الال�سلكية وخطط خدمة الر�سائل الإلكرتونية ونقل البيانات، خدمات املرا�سلة، 
وت�سمن الإر�سال وال�ستقبال واإعادة توجيه الر�سائل فـي �سكل ن�س اأو �سوت اأو �سور بيانية 
اأو فـيديو اأو مزيج من هذه التن�سيقات، خدمات املرا�سلة عرب الإنرتنت، خدمات املرا�سلة 
املوحدة، نقل الر�سائل وال�سور مب�ساعدة الكمبيوتر، خدمات عقد املوؤمترات عن بطريق 
الفديو، خدمات هاتف الفـيديو، خدمات املوؤمترات عن بعد عن طريق خدمات ال�سوت عرب 
بروتوكول الإنرتنت )VOIP(، خدمات النداء الآيل، خدمات الت�سالت الهاتفـية املقدمة 
عرب بطاقة الت�سال الهاتفـية املدفوعة م�سبقا، توفـري دقائق مدفوعة م�سبقا لال�ستخدام 
الإنرتنت،  عرب  واملهاتفة  الهاتفـية  الت�سالت  خدمات  تقدمي  املحمولة،  الهواتف  على 
واملحمولة،  النقالة  للهواتف  واملكاملات  الر�سائل  على  والرد  نقل،  جمع،  حتويل،  خدمات 
وتو�سيل  نقل  لالآخرين،  الإلكرتوين  والربيد  الال�سلكي  ل�سلكية)وال�ستدعاء  ات�سالت 
وا�ستقبال ال�سوت والبيانات وال�سور، خدمات الرتقيم ال�سخ�سي، توظيف وتاأجري اأجهزة 
واأدوات الت�سالت والهاتف، اإعارة اأجهزة واأدوات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية البديلة، 
الأ�سخا�س  اإلــى الإنرتنت، خدمات الت�سالت لتحديد وتتبع  الو�ســـول  توفـيـــر خدمـــات 
والأ�سياء، تتبع الهاتف املحمول عرب اإ�سارات الأقمار ال�سناعية، توفـري املعلومات اأو حتديد 
بروتوكول  خدمات  توفـري  والال�سلكية،  ال�سلكية  بالت�سالت  املتعلقة  والأدوات  الأجهزة 
توفـري  اآمنة،  ات�سالت  قناة  ت�ستخدم  التي  التطبيقات  وت�سمن  الال�سلكية،  التطبيقات 
املعلومات اأو حتديد الأجهزة والأدوات املتعلقة بالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، بث اأو نقل 
ال�سلكية والال�سلكية لقواعد  التلفزيونية، توفـري روابط الت�سالت  اأو  الربامج الإذاعية 
اإلكرتوين  نقل  توفـري  الأخرى،  الإلكرتونية  ال�سبكات  اأو  الإنرتنت  اأو  الكمبيوتر  بيانات 
ل�سلكي لبيانات معامالت بطاقات الئتمان واخل�سم واملدخرات الإلكرتونية الال�سلكية 
وبيانات الدفع عرب �سبكة كمبيوتر عاملية، تدفق البيانات املتوا�سل عرب الإنرتنت، توفـري 
قاعدة  من  الرقمية  والبيانات  والفـيديو  بال�سوت  اخلا�سة  الويب  مواقع  اإلى  الو�سول 
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على  واملرئية  ال�سوتية  املواد  تدفق  اأخرى،  اإلكرتونية  �سبكة  اأي  اأو  الإنرتنت  اأو  بيانات 
من  امل�ستهلك  متكني  وت�سمن  والت�سالت،  الت�سالت  بيانات  قواعد  خدمات  الإنرتنت، 
اإلى  الو�سول  توفـري  بيانات فردية،  قاعدة  اإلى  �سبكة وخادم  الرقمي من  املحتوى  تنزيل 
وقت  وتاأجري  توفـري  اآخرين،  مل�سغلني  والال�سلكية  ال�سلكية  لالت�سالت  التحتية  البنية 
الو�سول اإلى قواعد بيانات الكمبيوتر ولوحات الإعالنات احلا�سوبية و�سبكات الكمبيوتر 
وال�ست�سارية  واملعلوماتية  ال�ست�سارية  التفاعلية، اخلدمات  الكمبيوتر  ات�سالت  و�سبكات 

املتعلقة بكل ما �سبق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإم تي اإن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز )بروبريتاري( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جنوب اأفريقية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 216 - 14تي ات�س اأفـينيو، فـريلند، رودبورت، غاوتينغ، جنوب اأفريقيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153404
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ )وبدائل التبغ، ال�سجائر الإلكرتونية( ال�سجائر وال�سيجار، مبخارات فومية للمدخنني، 
قداحات مدخنني )اأغرا�س املدخنني اأعواد الكربيت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمران للتبغ املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سنعاء - �سارع اجلامعة اجلديدة، ر.ب: 112 روي، اليمن
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية      
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153587
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل )واأدوات الزينة غري الدوائية، م�ستح�سرات جلخ( معاجني غري طبية، 
م�ستح�ســـرات تلميــع ملمعات، زيوت عطرية، م�ستح�سرات تنظيف )م�ستح�سرات التنظيف 
والتلميع واجللي والك�سط، �سناعة عطور( �سناعة العطور والزيوت الأ�سا�سية، م�ستح�سرات 

نقع الغ�سيل والكي )م�ستح�سرات التبيي�س واملواد الأخرى ل�ستخدامات الغ�سيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيت�س كوزماتيك�س بي فـي تي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2 جوكول اركيد املبنى ب طريق �سوبها�س بارل فـيل �سرق 

مومباي، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 202203/19

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153863
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميــــع  )خدمــــات  الأعمال،  فــــي  امل�ساعدة  التجميع  خدمات 
عامة  لتمكـــني  وذلك  الغـــري،  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة 
الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة مبا فـيها: �سبائك 
من معادن نفـي�سة، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفـي�سة، �سناديق 

جذعية  هياكل  )جموهرات(،  للزينة  دبابي�س  )جموهرات(،  اأ�ساور  نفـي�سة،  معادن  من 
�سل�سلية )جموهرات(، حلي �سغرية )جموهرات(، جموهرات  نفـي�سة، قالئد  من معادن 
حلي  )جموهرات(،  ذهبية  خيوط  نفـي�سة،  معادن  من  �سغرية  متاثيل  اأقراط،  جمتزعة، 
للقبعات من معادن نفـي�سة، �سبائك ت�سكيل من معادن نفـي�سة، عاج )جموهرات(، حلي من 
م�سغول، جموهرات، جموهرات  ن�سف  اأو  م�سغول  اأ�سود غري  كهرمان  الأ�سود،  الكهرمان 
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الكهرمان ال�سفر، ميداليات كبرية )جموهرات(، قالئد )جموهرات(، فلز زيتوين  من 
)اأحجار كرمية(، عر�س ال�سلع)خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك 
من  للقبعات  حلي  فـيها:  مبا  احلاجة  عند  و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني 
معادن  من  اأحذية  حلي  الأ�سود،  الكهرمان  من  حلي  )جموهرات(،  حلي  نفـي�سة،  معادن 
ن�سف  اأو  م�سغولة  غري  نفـي�سة  معادن  )جموهرات(،  دبابي�س  )جموهرات(،  للئ  نفـي�سة، 
نفـي�سة  معادن  من  خيوط  نفـي�سة،  معادن  من  اأحذية  حلي  كرمية،  اأحجار  م�سغولة، 
اأ�سغال  نفـي�سة )جموهرات(،  اأ�سلك من معادن  )جموهرات(، حلي �سغرية )جموهرات(، 
فنية من معادن نفـي�سة، املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن 
نفـي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة فـي فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات 

قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ذهب غالريي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 19541 جدة 21445، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153864
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  )خدمات  ال�سلع  عر�س 
الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند 

احلاجة مبا فـيها قطع نقدية، �ساعات �سبط )�ساعات رئي�سية(، م�سكوكات نحا�سية، زمامات 
اأكمام، وجه ال�ساعة املدرج )قر�س ال�ساعة( )ل�سناعة �ساعات احلائط و�ساعات  )مرابط( 
اجليب واليد(، �ساعات �سم�سية، ما�س، اأقراط، متاثيل �سغرية من معادن نفـي�سة، خيوط 
)ل�سناعة  �ساعة  عقارب  )م�سفـح(،  مطروق  اأو  م�سغول  غري  ذهب  )جموهرات(،  ذهبية 
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�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(، حلي للقبعات من معادن نفـي�سة، �سبائك ت�سكيل 
من معادن نفـي�سة، اإيريديوم، عاج )جموهرات(، حلي من الكهرمان الأ�سود، كهرمان اأ�سود 
من  جموهرات  )�سناديق(،  جموهرات  علب  جموهرات،  م�سغول،  ن�سف  اأو  م�سغول  غري 
الكهرمان الأ�سفر، جموهرات مقلدة، علب جموهرات )�سناديق(، جموهرات من الكهرمان 
اأو  �سغرية  (حلي  للمفاتيح  )حلقات  ثمينة  غري  )جموهرات  مقلدة  جموهرات  الأ�سفر، 
�سال�سل �سغرية(، زمامات )مرابط( اأكمام، �ساعات رئي�سية، ميداليات كبرية )جموهرات(، 
ميداليات، اآلت ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، قالئد )جموهرات(، فلز زيتوين 
)اأحجار كرمية(، دبابي�س زينة، حلي للقبعات من معادن نفـي�سة، خدمات التجميع امل�ساعدة 
عامة  لتمكني  وذلك  الغري،  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  الأعمال،)خدمات  فـي 
�سبائك من  �ساعات منبهة،  فـيها عقيق،  الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة مبا 
) ذرية  واليد)�ساعات  اجليب  و�ساعات  احلائط  �ساعات  (ل�سناعة  مثبتات  نفـي�سة،  معادن 

متناهية الدقة ) نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفـي�سة، اأجزاء اأ�سطوانية ( ل�سناعة �ساعات 
نفـي�سة،  معادن  من  �سناديق  املجوهرات،  ل�سناعة  خرز  واليد(،  اجليب  و�ساعات  احلائط 
نفـي�سة،  معادن  من  جذعية  هياكل  )جموهرات(،  للزينة  دبابي�س  )جموهرات(،  اأ�ساور 
)لالإهداء(،  واليد  اجليب  �ساعات  علب  واليد،  اجليب  و�ساعات  احلائط  ل�ساعات  علب 
قالئد �سل�سلية )جموهرات(، �سال�سل �ساعات، حلي �سغرية )جموهرات(، كرونوغرافات 
)موقتات م�سجلة( )�ساعات(، كرونومرتات )موقتات دقيقة(، اأدوات قيا�س الوقت الدقيقة، 
كرونو�سكوبات )موقتات اإلكرتونية ال�سبط(، م�سابك ربطات العنق، علب �ساعات، عقارب 
حائط  �ساعات  حائط،  �ساعات  واليد(،  اجليب  و�ساعات  احلائط  �ساعات  )ل�سناعة  �ساعة 
عر�س  خدمات  جمتزعة،  جموهرات  ال�ساعات،  اآليات  كهربائية،  ويد  جيب  و�ساعات 
عامة)خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من 
معاينتها و�سرائها عند احلاجة مبا فـيهاحلي )جموهرات(، حلي من الكهرمان الأ�سود، حلي 
اأحذية من معادن نفـي�سة، اأوزميوم، بالديوم، جموهرات مقلدة )جموهرات غري ثمينة(، 
لآلئ )جموهرات(، لآلئ من الكهرمان امل�سغوط، بندول )ل�سناعة �ساعات احلائط و�ساعات 
اجليب واليد(، دبابي�س )جموهرات(، دبابي�س زينة، دبابي�س ربطات العنق، بالتني )فلز(، 
معادن نفـي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، اأحجار كرمية، روديوم، خوامت )جموهرات(، 
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اأحذية من معادن نفـي�سة، خيوط ف�سية، ف�سة غري  اأحجار �سبه كرمية، حلي  روثينيوم، 
�ساعات،  نواب�س  كرمية(،  )اأحجار  )�سبينل(  بلخ�س  )م�سفـحة(،  مطروقة  اأو  م�سغولة 
ف�سة مغزولة )اأ�سالك ف�سية(، خدمات املقارنة بني الأ�سعار )خدمات جتميع ت�سكيلة من 
الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 
اليد، �ساعات �سم�سية، خيوط من معادن نفـي�سة  مبا فـيها �ساعات توقيت، �سيور ل�ساعات 
)جموهرات(،  �سغرية  حلي  العنق،  ربطات  دبابي�س  العنق،  ربطات  م�سابك  )جموهرات(، 
�سوار �ساعات، علب �ساعات، �سال�سل �ساعات، بلور لل�ساعات، الأغطية الزجاجية لل�ساعات، 
نواب�س �ساعات، �سيور �ساعات، �ساعات، اأ�سالك من معادن نفـي�سة )جموهرات(، اأ�سغال فنية 
من معادن نفـي�سة، �ساعات يد، املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من 
معادن نفـي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة فـي فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، 

اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة من�سور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 19541 جدة 21445، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153865
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميع  الأعمال،)خدمات  فـي  امل�ساعدة  التجميع  خدمات 
ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن 

ل�سناعة  نفـي�سة، خرز  �سبائك من معادن  فـيها:  و�سرائها عند احلاجة مبا  من معاينتها 
املجوهرات، �سناديق من معادن نفـي�سة، اأ�ساور )جموهرات(، دبابي�س للزينة )جموهرات(، 
هياكل جذعية من معادن نفـي�ســـة، قالئــد �سل�سلية )جموهرات(، حلي �سغرية )جموهرات(، 
ذهب  ذهبية)جموهرات(،  خيوط  نفـي�سة،  معادن  من  �سغـــرية  متاثـــيل  اأقـــراط،  ما�س، 
اأو مطروق )م�سفح(، حلي للقبعات من معادن نفـي�سة، �سبائك ت�سكيل من  غري م�سغول 
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ال�سود، جموهرات، جموهرات من  معادن نفـي�سة، عاج )جموهرات(، حلي من الكهرمان 
الكهرمان ال�سفر، قالئــد )جموهرات(، فلز زيتوين )اأحجار كرمية(، حلي )جموهرات(، 
عامة  لتمكني  وذلك  الغري،  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  ال�سلع)خدمات  عر�س 
الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة مبا فـيها: حلي اأحذية من معادن نفـي�سة، للئ 
)جموهرات(، دبابي�س )جموهرات(، معادن نفـي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، اأحجار 
كرمية، خوامت )جموهرات(، بلخ�س )�سبينل( )اأحجار كرمية(، خيوط من معادن نفـي�سة 
اأ�سغال  نفـي�سة )جموهرات(،  اأ�سلك من معادن  )جموهرات(، حلي �سغرية )جموهرات(، 
فنية من معادن نفـي�سة، املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن 
اأدوات  الكرمية،  املجوهراتواحلجار  اأخرى،  فئات  فـي  الواردة  بها وغري  اأو مطلية  نفـي�سة 

قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلودة الوطنية للمعادن الثمينة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 19541 جدة 21445، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154311
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  الربي  النقل  واأجهزة  )املركبات  احلديدية  وال�سكك  مائية  جوية،  برية،  نقل  مركبات 
اجلوي اأو املائي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اويان للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية      
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151558

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم )حلم، اللحوم امل�سنعة، حلم ال�ساأن، اأطباق جاهزة تتكون اأ�سا�سا من اللحوم، الكفتة، 

اللحم، �سمك غري حي، حلوم دواجن غري حية( دواجن  اللحوم، كروكيت  الكفتة، بدائل 

متبلة، دواجن مدخنة، ديك رومي، دجاج، كروكيت دجاج، خال�سات حلوم، فواكه جممدة، 

للطعام،  هالم،  جلي  حمفوظة،  خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات  جمففة،  خ�سراوات 

للطعام،  زيوت  رائب، منتجات احلليب،  زبدة، لنب  بي�س، حليب، جبنة،  مربيات، خ�ساف، 

حلوم  �سجق،  مدخن،  خنزير  )حلم  خنزير  حلم  حمفوظة،  حلوم  لالأكل،  �ساحلة  دهون 

مملحة،  حلوم  معلبة،  حلوم  جنبون،)همربغر،  املقدد  اخلنزير  فخذ  حلم  ميتة،  ال�سيد 

البطاط�س، عجينة حلم  اأ�سا�سا من فطائر  تتكون  اأطباق جاهزة  اأ�سا�سها بطاطا(  فطائر 

�سويا  فول  الدم،  )نقانق  دوغ  للهوت  نقانق  حمفوظة،  بقول  مملح،  خنزير  حلم  الكبد، 

حمفوظ للطعام( منتجات ال�سويا، كرات ال�سويا على طريقة كرات اللحم وفطائر برجر 

ال�سويا، فواكه حمفوظة، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، �سمن نباتي، 

منتجات  �سوربات،  املرق،  مقلية، مرق، مركزات  مقلية)بطاطا  بطاطا  رقائق  الكبد،  حلم 

غذائية من ال�سمك( كروكيت ال�سمك، لنب خمي�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي ار اف جي اأم بي ات�س - �سركة حمدودة امل�سوؤولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: من�ساوية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اجنارجا�سي، فـيينا، النم�سا، 1030، النم�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/3

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151564

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم )حلم، حلم الطاأن، حلم معالج، حلم لال�ستعمال الأدمي، اأطباق جاهزة تتكون اأ�سا�سا 

من اللحوم، الكفتة، بدائل اللحوم، كروكيت، حلوم حمفوظة، �سمك غري حي(، كروكيت 

دجاج  معالج،  يجري  م�سوي  دجاج  دجاج،  رومى،  حية)يك  غري  دواجن  حلوم  ال�سمك، 

لال�ستهالك الآدمي، دجاج متبل، دجاج مدخنة، كروكيت الفراخ، حلم خنزير، �سجق( �سجق 

الدم، حلم فخذ اخلنزير املقدد جنبون،)همربجر، حلوم مملحة، فطائر اأ�سا�سها بطاطا(

الكبد،  البطاط�س، خال�سات حلوم، عجينة حلم  اأ�سا�سا من فطائر  تتكون  اأطباق جاهزة 

حلم خنزير مملح، بقول حمفوظة، خ�سراوات حمفوظة)خ�سراوات جممدة، خ�سراوات 

حمفوظة)فواكه  فواكه  مطبوخة،  فواكه  جممدة،  فواكه  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة، 

اأي�سا على فول  اللحم والهامربغر  جمففة، فول �سويا حمفوظ للطعام( حتتوي كرات 

ال�سويا، منتجات ال�سويا، وهي كرات ال�سويا على �سكل كرات اللحم وفطائر برجر ال�سويا، 

ال�سائد فـيها، جبنة، زبدة،  منتجات ال�سويا، حليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 

لنب رائب، �سمن نباتي، زيوت للطعام)زيوت �ساحلة لالأكل، دهون �ساحلة لالأكل( زيوت 

ودهون حيوانية ودواجن ودهون نباتية، حلوم معلبة، رقائق بطاطا مقلية )بطاطا مقلية، 

مرق، مركزات املرق، �سوربات( �سوربات جممدة، لنب خمي�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي ار اف جي اأم بي ات�س - �سركة حمدودة امل�سوؤولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: من�ساوية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اجنارجا�سي، فـيينا، النم�سا، 1030، النم�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/3

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151561

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم )حلم، حلم الطاأن، حلم معالج، حلم لال�ستعمال الأدمي، اأطباق جاهزة تتكون اأ�سا�سا 

اللحوم، كروكيت، حلوم حمفوظة، �سمك غري حي( كروكيت  الكفتة، بدائل  اللحوم،  من 

دجاج  معالج،  يجري  م�سوي  دجاج  دجاج،  رومى،  )ديك  حية  غري  دواجن  حلوم  ال�سمك، 

لال�ستهالك الآدمي، دجاج متبل، دجاج مدخنة، كروكيت الفراخ، حلم خنزير، �سجق( �سجق 

الدم، حلم فخذ اخلنزير املقدد جنبون، )همربجر، حلوم مملحة، فطائر اأ�سا�سها بطاطا( 

الكبد،  البطاط�س، خال�سات حلوم، عجينة حلم  اأ�سا�سا من فطائر  تتكون  اأطباق جاهزة 

حلم خنزير مملح، بقول حمفوظة، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات 

�سويا  فول  جمففة،  )فواكه  حمفوظة  فواكه  مطبوخة،  فواكه  جممدة،  فواكه  جمففة، 

ال�سويا،  منتجات  ال�سويا،  فول  على  اأي�سا  والهامربغر  كرات  حتتوي  للطعام(  حمفوظ 

وهي كرات ال�سويا على �سكل كرات اللحم وفطائر برجر ال�سويا، منتجات ال�سويا، حليب، 

نباتي،  �سمن  رائب،  لنب  زبدة،  جبنة،  فـيها،  ال�سائد  هو  احلليب  يكون  احلليب  م�سروبات 

زيوت للطعام )زيوت �ساحلة لالأكل، دهون �ساحلة لالأكل( زيوت ودهون حيوانية ودواجن 

املرق،  مركزات  مرق،  مقلية،  )بطاطا  مقلية  بطاطا  رقائق  معلبة،  حلوم  نباتية،  ودهون 

�سوربات( �سوربات جممدة، لنب خمي�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي ار اف جي اأم بي ات�س - �سركة حمدودة امل�سوؤولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: من�ساوية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اجنارجا�سي، فـيينا، النم�سا، 1030، النم�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/3

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153102

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سل وم�ستح�سرات التجميل وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البهالين و�سركاه لالأ�ستثمار �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153252

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي التدريب الب�ستنه والزراعة والغابات وخدمات التعليم والتدريب والرتفـيه، التوجيه 

املهني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تطوير الزراعة ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٦/2022/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1534٦5

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واإ�سالح معدات  ال�سيارات، تركيب  واإ�سالح  الكهربائية، �سيانة  واإ�سالح الأجهزة  تركيب 

تركيب  الري،  معدات  واإ�سالح  تركيب  الهواء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  الت�سخني، 

مد  التجميد،  معدات  واإ�سالح  تركيب  املوا�سري،  �سباكة  الآلية،  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة 

الكابالت، خدمات الكهربائيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سالت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153480

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار العتكية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153571

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو اأجمـــاد الوطنية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦82

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفرة ال�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦83

فـي الفئة 43 من اأجل 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�ساريع احل�سرية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦84

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حما�سبة )على اأنظمة املحا�سبة(، اإعداد تقارير احل�سابات )مطبوعة اإلى التقارير عالمة 

جتارية(، عر�ش ال�سلع )مطبوعة على كل �سلعة تباع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال العال لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦85

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت )التجارة الإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب الأر�ش ال�سعيدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦8٦

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ما  وكل  ال�سيارات  وبرجمة  و�سيانة  تركيب  املركبات،  �سيانة  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة 

يخت�ش بالربجمة واأجهزة املراقبة وغ�سيل املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زمن احللول للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦88

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ينابيع املن�سعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦91

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني )بيع الأثاث(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرئي�سي للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦92

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن الأ�سالة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦94

فـي الفئة 35 من اأجل 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 الطلب: 2022/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦95

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش واملن�سوجات والأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأطاللة العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦9٦

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد غذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سه كلفوت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦97

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، خدمات وكالت املعلومات التجارية، عر�ش ال�سلع، 

ت�سويق )بيع اأدوات ال�سحية ومتديداتها و�سهاريج املياه وامل�سخات ومولدات كهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنابيب وخزانات م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦98

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات وال�سيل واملالب�ش الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سادن العاملية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٦99

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأبعاد الثالثية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153702

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع مواد البناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مارينا والقنطار ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153703

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ست�سارات املعمارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوب املحيط لالإ�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15370٦

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن مفتاح بن جمعة اليعقوبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153708

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة طب الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سام م�سقط احلديثة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153709

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فجر الباطنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153712

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساج التدليك، العالج الطبيعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خ�سب لإدارة الفنادق واملنتجعات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153713

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستدامة مبتكرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153714
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مباخر للطيب اأو العطور )بيع العطور والبخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو الزبري العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153715
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع فواكه حمفوظة، خ�سراوات حمفوظة، زيوت للطعام، متور، حليب، فول �سويا حمفوظ 
ل�سرائح  دهن  على  حتتوي  خماليط  لالأكل،  �ساحلة  دهون  ل�سنع  دهنية  مواد  للطعام، 
اخلبز، زيت �سم�سم، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، منتجات 
احلليب، عد�ش حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، بي�ش، زيت زيتون للطعام، زيت عظام 
معد لالأكل، بكتني لأغرا�ش الطهي، بازلء حمفوظة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، 
اأمالح جينيه لأغرا�ش الطهي، فول �سوداين حم�سر، فطور  �سلطات فواكه، �سمك تونا، 
حمفوظة، دهن جوز الهند، بقول حمفوظة، رقائق فواكه، توفو فول �سويا خممر، بي�ش 

�سالح لالأكل، �سمك معلب، فواكه معلبة، حلوم معلبة ) برادات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوار�ش العا�سمة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15371٦

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدور و�سركاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153717

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الريف لالأطعمة املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

-92-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153719

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية )تنظيم رحالت �سفر و�سياحة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سذى ال�سويق احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153721

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حطيط العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153722
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات احلانات البارات، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خ�سب لإدارة الفنادق واملنتجعات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153723
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جداول  جراحية،  ومعدات  اأجهزة  طبية،  لغايات  قفازات  املر�سى،  لأ�سرة  �سحب  مالءات 
الفح�ش الطبي، روبوتات نانوية لأغرا�ش طبية )ت�ستخدم للحفاظ على ج�سم الأن�سان 
اأجهزة التربيد الطبية للعالج �سربة  اأ�سرطة العالج،  وحمايته من م�سببات الأمرا�ش(، 
اأقنعة  قاطعات احلب،  احلرارة،  درجة  اإنخفا�ش  للعالج  الطبية  التربيد  اأجهزة  ال�سم�ش، 
�سحية لالأغرا�ش الطبية، اأقنعة �سوئية )LED( لالأغرا�ش العالجية، م�سابك جراحية، 
اإبر لغايات طبية، اإبر للخياطة اجلراحية، �سمادات للمفا�سل ت�سريحية، جبائر جراحية، 
لغايات  لغايات طبية، مو�سعات جراحية، مبا�سق  اأحذية  لغايات طبية،  كهربائية  اأحزمة 
الطبية، اأ�سفنج جراحي، خيوط جراحية، مق�سات للجراحة، قطارات لغايات طبية، اأجهزة 
طب الأ�سنان، دبابي�ش لتثبيت الأ�سنان ال�سطناعية، مرايا لأطباء الأ�سنان، واقيات اأ�سابع 
لغايات طبية، حماقن، اأكيا�ش مائية لغايات طبية، جم�سات لغايات طبية، م�سخات لغايات 
طبية،  لغايات  خ�سي�سا  م�سنوع  اأثاث  طبية،  لغايات  مائية  اأ�سرة  تدليك،  قفازات  طبية، 
لغايات  حقن  مهبلية،  حماقن  للرحم،  حماقن  جراحية،  لغايات  منا�سري  كبود،  رفالت 
متارين  اأجهزة  طبية،  لغايات  امل�سنوعة  وبخا�سة  اأ�سرة  معقمة،  جراحية  مالءات  طبية، 
�سمادات  طبية،  لغايات  كهربائية  بطانيات  طبية،  لغايات  م�سدات  طبية،  لغايات  بدنية 

جتبريية للركب، اأقنعة للطاقم الطبي، موؤ�سرات درجة احلرارة لال�ستخدام الطبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاوى للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153727

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�ســــر الكتب املتعلقة بالأمــــور املاليــــة، الن�ســـر املكتبي الإلكتـــروين، ن�ســـر الكتب وال�سحف 

الإلكرتونية على الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سروف للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153729

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القبي�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153731

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة )قهوة خمت�سة(، املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإجادة للخدمات والت�سويق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153732

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة اأملنيوم، ور�سة حداده، تركيب وت�سنيع معدات املطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تنوف الفنية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153735

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأكادمييات للرتبية والتعليم، الرتبية البدنية، خدمات الرتبية والتعليم، معلومات عن 

الرتبية والتعليم، المتحانات التعليمية، التعليم الديني، اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية 

اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ش الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اخلطاب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153737

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات زهور عطور، م�سك ل�سناعة العطور، عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فن العطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153738

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ، تركيب الأبواب والنوافذ، خدمات النجارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حارث الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153739

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )جتارة الأحذية واحلقائب اجللدية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة لبانة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153741

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي، الت�سميم ال�سناعي، خدمات ت�سميم العبوات ت�سميم الفنون 

التخطيطية، الت�سميم الداخلي، ت�سميم بطاقة عمل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأفق لالإبداع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153742

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح معدات التجميد )تركيب و�سيانة معدات غرف التربيد والتجميد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمر املميزة لل�سيانة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153743
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة وتركيبات لالأغرا�ش ال�سحية، معدات للحمام، تركيبات حمام �ساونا، د�ش ال�ستحمام 
)ال�سورات(، خالط ال�سنابري )حنافـيات( لأنابيب املياه، امل�سارف، جتهيزات ولوازم احلمام، 
تركيبات احلمام، اأحوا�ش ال�ستحمام، ال�سنابري اأو حنافـيات، جتويفات املراحي�ش، مقاعد 
املراحي�ش، املراحي�ش القابلة للنقل اأو احلمل، تركيبات توريد وتدفق املياه، اأنابيب املياه 

للرتكيبات ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمة الراقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153744
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأجماد للنقل واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153745

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املطابخ امللكية الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15374٦

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمعة بن �سامل بن خمي�ش املخيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153747

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحن بال�سفن، النقل اجلوي، النقل، النقل البحري، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سي لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153748

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأثاث املنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرقان ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153749

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير )زراعة النباتات، وكالت التجارية والعمولة و�ساطة 

التجارية، مكاتب الت�سدير وال�سترياد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاطفة الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153755

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأندية الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التفكري الإبداعي املتقدم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15375٦

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بركة ال�سباح للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153757

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساخمية للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153759

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة اخللود احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1537٦0

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساعل الديرة الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1537٦4

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بي�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النور العاملية للخدمات والت�سويق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1537٦5

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلة ال�سوالح للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1537٦٦

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة الريده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1537٦8

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اخليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج الذهبي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1537٦9

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مازن الهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153770

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش ال�سلع )بيع املالب�ش(، ت�سويق )املالب�ش(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نادي املو�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153780

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوق مركزي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سهري احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153781

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سيانة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع امليار ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

-109-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153782

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منتجات املخابز واحللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإبداع امل�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153783

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخططون للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153784

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه ال�سرب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد الرحبة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153785

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر اجلزيرة للماأكولت العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

-111-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153787

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنوم �سور الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153792

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طارق اخلرو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153793

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�ش احلدادة والنجارة وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سطفى وكمال اأ�سرف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153794

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاجلة املعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مي�ساء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153795

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية احلديثة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15379٦

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نظارات ب�سرية، عد�سات للنظارات، عد�سات ل�سقة، علب للنظارات، نظارات �سم�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رو�سة �سمال ال�سرقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153797

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيقونة املو�سة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153989

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو رامز للتجارة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154019

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع  والتمور،  الطازجة  واخل�سراوات  للفواكه  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

باجلملة للفواكه واخل�سراوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثمار الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154020

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحن بال�سفن، ال�سم�سرة فـي ال�سحن، دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154021

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تن�سيق الزهور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميزاب العطاء لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154022

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، ب�سكويت، كعك الوفل، كاكاو، كعك، حلويات �سنع ال�سوكولتة واحللويات 

امل�سنوعة من ال�سوكولتة �سنع احللويات ال�سكرية �سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول 

وخالفه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذهب الهادئ لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154023

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارت التوجية لالأعمال املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دلتا جمان للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154024

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتديد الأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سرار الورد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154025

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي )اأعمال الت�سميم والتنفـيذ الديكور الداخلي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديكور الأول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15402٦

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)ور�سة الأملنيوم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن �سالم العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15403٦

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة امليا�سم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154038

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للع�سل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حمد بن حممد الهنائي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154040

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية حلويات لتزيني اأ�سجار 

عيد امليالد، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، حلويات �سكرية، كاكاو، قهوة، �سوكولته، حلويات، 

ن�ساأ للطعام، اأقرا�ش �سكرية حلويات، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، 

م�سروبات �سوكولته باحلليب، خبز بال�سوكولته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات التقنية اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154041

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع اخلبز ومنتجاته )خمبز(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو املوؤمتن ال�سوطي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154042

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين، خدمات مكافحة الآفات 

اإبادة  والغابات،  والب�ستنة  املائية  الأحياء  وتربية  الزراعة  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف 

والب�ستنة  املائية  الأحياء  وتربية  الزراعة  جمال  غري  فـي  ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات 

والغابات، �سيانة برك ال�سباحة، دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية، خدمات الكهربائيني، 

�سباكة  النوافذ،  تنظيف  اجلراثيم،  من  التطهري  الهواء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

املوا�سري، تنظيف ال�سوارع، خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإنتاج املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154044

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تربيد الهواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تي�سري لاللكرتونيات والكهرباء املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154045

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النجارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاطمة اخلرو�سي للت�سميم الداخلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15404٦

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار التوازن احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154047

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القدم،  لبا�ش  ال�سيارات،  �سائقي  مالب�ش  الأحذية،  لنزلق  مانعة  اأدوات  �سرواليه،  اأردية 

كعوب  للعرق،  ما�سة  ا�ستحمام، جوارب طويلة، جوارب طويلة  اأخفاف  ا�ستحمام،  �سنادل 

للجوارب الطويلة، بكريهات قبعات م�ستديرة م�سطحة، لفاعات من ري�ش، قبعات اأغطية 

للراأ�ش، جوارب وكولونات، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية ن�سفـية، اأطراف لبا�ش القدم، 

للتدفئة،  ياقات  مالب�ش،  ياقات  اأربطة،  ذات  اأحذية  للمالب�ش،  �سيالت  مالب�ش،  واقيات 

مالب�ش  �سدارات  �سيقة،  قبعات  حتتية،  �سراويل  ق�سرية،  ن�سوية  �سرتات  قمي�سولت 

داخلية، مالب�ش كتانية، بران�ش مالب�ش، اطر هياكل، قبعات، واقيات من ال�سم�ش، اأحزمة 

مالب�ش، �سالت، مباذل، �سرتات، عباءات الكهنة، جوارب ق�سرية، حمالت للجوارب، اأربطة 

قم�سان،  �سبانات،  داخلية  نعال  الأحذية،  فرعات  الطويلة،  للجوارب  حمالت  للجوارب، 

الأكمام، مالب�ش، قبعات، قطع حديدية لالأحذية، فرو  القمي�ش، قم�سان ق�سرية  �سدر 

مالب�ش، ياقات قابلة للفك، اأثواب �سيقة، بذلت رطبة للتزلج على املاء، قم�سان م�سرولة 

مالب�ش، مالب�ش داخلية ما�سة للعرق، م�سدات للن�ساء، بذلت، مالب�ش جاهزة، �سراويل 

لالأطفال، اأغطية لالأذنني مالب�ش، ربطات عنق، فرعات لبا�ش القدم، طماقات، بنطلونات 

ق�سرية مالب�ش، بنطلونات، مالب�ش لراكبي الدراجات، مالب�ش خارجية، قفافـيز مالب�ش، 

بطانات جاهزة اأجزاء من مالب�ش، اأو�سحة، نطق، تريكو األب�سة، ياقات قم�سان، اأحذية اأو 

�سنادل من ن�سيج احللفاء، �سالت من الفرو، اأحذية لكرة القدم، قبعات ر�سمية، جالبيات 

مالب�ش، م�سدات جلذع اجل�سم مالب�ش داخلية، م�سدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم 

مالب�ش داخلية، اأخفاف مطاطية، �سدارات، �سيور للطماق، اأغطية وجه خمار اأو حجاب، 

اأثواب  اأغطية لل�ساق،  اأحذية للريا�سة البدنية، معاطف، مالب�ش م�سادة للماء، طماقات 

من ال�سوف مالب�ش، تنانري، مالب�ش للمواليد، اأزياء للخدم، قم�سان للريا�سة، زمامات 

الأكمام، مراييل مالب�ش، اأغطية لتدفئة اليدين مالب�ش، ذراعات اأجزاء من الثياب، قفافـيز، 

تيجان الأ�ساقفة قبعات، اأخفاف، اأو�سحة تغطي الكتفـني وال�سدر، عباءات ن�سائية، مالب�ش 

�سنادل،  خ�سبية،  اأحذية  ف�ساتني،  بيجامات،  املالب�ش،  جيوب  لل�ساطئ،  اأحذية  لل�ساطئ، 

-124-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

ف�سفا�سة،  اأثواب  لالأحذية،  كعوب  خارجية،  معاطف  لل�سدر،  م�سدات  داخلية،  �سراويل 

�سيور لالأحذية، بزات نظامية، جاكيتات من ال�سوف مالب�ش، جاكيتات مالب�ش، مالب�ش 

�سباحة،  اأثواب  ا�ستحمام،  �سراويل  لال�ستحمام،  راأ�ش  اأغطية  مالب�ش،  خمر  الورق،  من 

مباذل ا�ستحمام، �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من الورق، نعال للبا�ش القدم، اأحذية، 

كعوب لالأحذية اأو اجلوارب، اأحذية للريا�سة، اأغطية ل ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني، 

ر�سائع لأحذية كرة القدم، اأحذية ذات �ساق طويلة للريا�سة، اأربطة راأ�ش مالب�ش، جاكيتات 

ن�سائية  مالب�ش  داخلية،  مالب�ش  داخلية  قم�سان  تزلج،  اأحذية  حتتية،  تنانري  مقلن�سة، 

جلد  من  مالب�ش  البدنية،  للريا�سة  مالب�ش  للرقبة،  مناديل  خمرمة  مناديل  داخلية، 

مقلد، مالب�ش جلدية، طرحات، مالب�ش للحفالت التنكرية، �ساري لبا�ش هندي، قم�سان 

�سدارات  ا�ستحمام،  قبعات  عري�سة،  عنق  لفاعات  ا�سكتة  عمائم،  �سريت،   - تي  كم  ن�سف 

نوم،  اأقنعة  للنقود مالب�ش، جيوب مربعة، قبعات ورقية مالب�ش،  اأحزمة  ال�سمك،  ل�سيد 

تنانري مع ثراويل خمفـية حتتها، الكابات، مالب�ش تقليدية، قفازات للتزلج، بنطال �سيق 

قم�سان  كتانية،  داخلية  مالب�ش  للراأ�ش،  اأغطية  للزينة  قبعات  بلوز،  ف�ساتني  ال�سراويل، 

ما�سة  ق�سرية  جوارب  الكاحل،  اأحذية  رداءات،  ملبدة،  اأحذية  فالنكي  للريا�سة،  داخلية 

للعرق، م�سمع يو�سع على الكتفـني عند ت�سفـيف ال�سعر، زي الكاراتيه، زي اجلودو، مالب�ش 

ريا�سة اجلمباز، كيمينو، مرايل غري ورقية باأكمام، مالب�ش حتتوي على مواد للتنحيف، 

مالب�ش مطرزة، واقي كعوب لالأحذية، لوازم القبعات، قفازات بال اأ�سابع، اللبا�ش املطاطي 

)لتك�ش(، واقي من الطفح اجللدي، املالب�ش املدموجة بال�ساءة، اأو�سحة لتغطية الراأ�ش، 

حمالت �سدر ل�سقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د�ست ر�ش العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154048

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الكاذي الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154051

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش )الغ�سيل ال�سريع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طبيعة فنجاء اخلالبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154052

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عقد اليا�سمني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154053

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، خدمات املطاعم، خدمات الكافترييات، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الأيادي الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154054
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الو�ساطة التجارية، خدمات وكالت الإ�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سما الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154055
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة لنزلق الأحذية، مالب�ش �سائقي ال�سيارات، لبا�ش القدم، �سنادل ا�ستحمام، 
اأخفاف ا�ستحمام، جوارب طويلة، جوارب طويلة ما�سة للعرق، كعوب للجوارب الطويلة، 
اأغطية  قبعات  ري�ش،  من  لفاعات  �سروالية،  اأردية  م�سطحة،  م�ستديرة  قبعات  بكريهات 
للراأ�ش، جوارب وكولونات، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية ن�سفـية، اأطراف لبا�ش القدم، 
للتدفئة،  ياقات  مالب�ش،  ياقات  اأربطة،  ذات  اأحذية  للمالب�ش،  �سيالت  مالب�ش،  واقيات 
مالب�ش  �سدارات  �سيقة،  قبعات  حتتية،  �سراويل  ق�سرية،  ن�سوية  �سرتات  قمي�سولت 
داخلية، مالب�ش كتانية، بران�ش مالب�ش، اأطر هياكل، قبعات، واقيات من ال�سم�ش، اأحزمة 
مالب�ش، �سالت، مباذل، �سرتات، عباءات الكهنة، جوارب ق�سرية، حمالت للجوارب، اأربطة 
قم�سان،  �سبانات،  داخلية  نعال  الأحذية،  فرعات  الطويلة،  للجوارب  حمالت  للجوارب، 
�سدر القمي�ش، قم�سان ق�سرية -الأكمام، مالب�ش، قبعات، قطع حديدية لالأحذية، فرو 
مالب�ش، ياقات قابلة للفك، اأثواب �سيقة، بذلت رطبة للتزلج على املاء، قم�سان م�سرولة 
مالب�ش، مالب�ش داخلية ما�سة للعرق، م�سدات للن�ساء، بذلت، مالب�ش جاهزة، �سراويل 
لالأطفال، اأغطية لالأذنني مالب�ش، ربطات عنق، فرعات لبا�ش القدم، طماقات، بنطلونات 
ق�سرية مالب�ش، بنطلونات، مالب�ش لراكبي الدراجات، مالب�ش خارجية، قفافـيز مالب�ش، 
بطانات جاهزة اأجزاء من مالب�ش، اأو�سحة، نطق، تريكو األب�سة، ياقات قم�سان، اأحذية اأو 
�سنادل من ن�سيج احللفاء، �سالت من الفرو، اأحذية لكرة القدم، قبعات ر�سمية، جالبيات 
مالب�ش، م�سدات جلذع اجل�سم مالب�ش داخلية، م�سدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم 
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مالب�ش داخلية، اأخفاف مطاطية، �سدارات، �سيور للطماق، اأغطية وجه خمار اأو حجاب، 
اأثواب  اأغطية لل�ساق،  اأحذية للريا�سة البدنية، معاطف، مالب�ش م�سادة للماء، طماقات 
من ال�سوف مالب�ش، تنانري، مالب�ش للمواليد، اأزياء للخدم، قم�سان للريا�سة، زمامات 
الأكمام، مراييل مالب�ش، اأغطية لتدفئة اليدين مالب�ش، ذراعات اأجزاء من الثياب، قفافـيز، 
تيجان الأ�ساقفة قبعات، اأخفاف، اأو�سحة تغطي الكتفـني وال�سدر، عباءات ن�سائية، مالب�ش 
�سنادل،  خ�سبية،  اأحذية  ف�ساتني،  بيجامات،  املالب�ش،  جيوب  لل�ساطئ،  اأحذية  لل�ساطئ، 
ف�سفا�سة،  اأثواب  لالأحذية،  كعوب  خارجية،  معاطف  لل�سدر،  م�سدات  داخلية،  �سراويل 
�سيور لالأحذية، بزات نظامية، جاكيتات من ال�سوف مالب�ش، جاكيتات مالب�ش، مالب�ش 
�سباحة،  اأثواب  ا�ستحمام،  �سراويل  لال�ستحمام،  راأ�ش  اأغطية  مالب�ش،  خمر  الورق،  من 
مباذل ا�ستحمام، �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من الورق، نعال للبا�ش القدم، اأحذية، 
كعوب لالأحذية اأو اجلوارب، اأحذية للريا�سة، اأغطية ل ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني، 
ر�سائع لأحذية كرة القدم، اأحذية ذات �ساق طويلة للريا�سة، اأربطة راأ�ش مالب�ش، جاكيتات 
ن�سائية  مالب�ش  داخلية،  مالب�ش  داخلية  قم�سان  تزلج،  اأحذية  حتتية،  تنانري  مقلن�سة، 
جلد  من  مالب�ش  البدنية،  للريا�سة  مالب�ش  للرقبة،  مناديل  خمرمة  مناديل  داخلية، 
مقلد، مالب�ش جلدية، طرحات، مالب�ش للحفالت التنكرية، �ساري لبا�ش هندي، قم�سان 
�سدارات  ا�ستحمام،  قبعات  عري�سة،  عنق  لفاعات  ا�سكتة  عمائم،  �سريت،   - تي  كم  ن�سف 
نوم،  اأقنعة  للنقود مالب�ش، جيوب مربعة، قبعات ورقية مالب�ش،  اأحزمة  ال�سمك،  ل�سيد 
تنانري مع ثراويل خمفـية حتتها، الكابات، مالب�ش تقليدية، قفازات للتزلج، بنطال �سيق 
قم�سان  كتانية،  داخلية  مالب�ش  للراأ�ش،  اأغطية  للزينة  قبعات  بلوز،  ف�ساتني  ال�سراويل، 
ما�سة  ق�سرية  جوارب  الكاحل،  اأحذية  رداءات،  ملبدة،  اأحذية  فالنكي  للريا�سة،  داخلية 
للعرق، م�سمع يو�سع على الكتفـني عند ت�سفـيف ال�سعر، زي الكاراتيه، زي اجلودو، مالب�ش 
ريا�سة اجلمباز، كيمينو، مرايل غري ورقية باأكمام، مالب�ش حتتوي على مواد للتنحيف، 
مالب�ش مطرزة، واقي كعوب لالأحذية، لوازم القبعات، قفازات بال اأ�سابع، اللبا�ش املطاطي 
)لتك�ش(، واقي من الطفح اجللدي، املالب�ش املدموجة بال�ساءة، اأو�سحة لتغطية الراأ�ش، 

حمالت �سدر ل�سقة
 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د�ست ر�ش العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15405٦

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش )غ�سيل املالب�ش، كي املالب�ش(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإعمار الباطنة الع�سرية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154059

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمر امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154082

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خالد الهنائي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154083

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة لوى احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154084

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو ريناد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115748

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جان للخدمات العامة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153470

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن امللكة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153834

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري مالعب التن�ش، تاأجري املالعب الريا�سية، تاأجري اللعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القرم لالأن�سطة الريا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137٦73

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منتجات العطور باجلملة وبالتجزئة واأدوات التجميل والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عطر الولية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107554

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة الأجهزة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العربية الهائلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/2/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154113

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير والت�سوير الفوتوغرافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحم املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36672
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/6/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 803 فـي 2005/11/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كووي هولدينغ ايه/ ا�ص
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: كوي و�سركاه �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 2115 ر.ب: 112, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/2/10م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/5/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36673
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/6/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 803 فـي 2005/11/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كووي هولدينغ ايه/ ا�ص
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: كوي و�سركاه �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 2115 ر.ب: 112, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/2/10م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/5/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 43288

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/8/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 83٩ فـي 2007/5/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: الو فريا اوف اأمرييكا, انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: بحر ال�سواري للتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 102 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/3/18م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/5/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131338

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1321 فـي 201٩/12/8م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: حلول الطريق ال�سهل �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املبا�سر للتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1٩75 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/5/2م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/5/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 148622

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/4/1٩م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1414 فـي 2021/10/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: الرا�سد التجارية

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: م�ساريع ال�سيادي و�سركاه لال�ستثمار �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: احليل اجلنوبية , ولية ال�سيب , حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/4/1٩م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/5/17م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99800 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/3/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1169 فـي 2016/11/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سابلمنت هاو�س
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دايت هاو�س 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوحة، قطر

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113157 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/8/8م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1225 فـي 2018/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: وكالت اأر�س جمان التجارية
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأ�سيل �سحار العاملية �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/25م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 125953 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/6/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1304 فـي 2019/8/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نكتل الع�سرية للتجارة �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيت القنطار �س.�س.و 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133963 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/9/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1336 فـي 2020/4/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة ال�ستثمارات وامل�ساريع �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ركن املزن الذهبية �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143295 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1385 فـي 2021/3/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق:م�ساريع النجم الثالثي املتكاملة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأحمد يا�سر اخلرو�سي للتجارة 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 316 : ر.ب: 100، �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 18735 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 734 فـي 2003/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: وي�ستينغ هاو�س اليكرتيك كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: وي�ستينغهاو�س اليكرتيك &مانوفاكت�سورينغ كومباين ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 400 تاوين �سنرت بوليفارد، �سويت 210 كانون�سبورغو بي ايه 

15317، الوليات املتحدة الأمريكية 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 18736 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 764 فـي 2004/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: وي�ستينغ هاو�س اليكرتيك كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: وي�ستينغهاو�س اليكرتيك & مانوفاكت�سورينغ كومباين ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 400 تاوين �سنرت بوليفارد، �سويت 210 كانون�سبورغو بي ايه 

15317، الوليات املتحدة الأمريكية 
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101560 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: وي�ستينغ هاو�س اليكرتيك كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: وي�ستينغهاو�س اليكرتيك & مانوفاكت�سورينغ كومباين ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 400 تاوين �سنرت بوليفارد، �سويت 210 كانون�سبورغو بي ايه 

15317، الوليات املتحدة الأمريكية 
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 81669 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/14م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1066 فـي 2014/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دوبيزل ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اي ام بي جي ماجنمنت اند اي بي �سريف�سي�س ليميتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الطابق 7، املبنى 3، حي دبي للت�سميم )دي 3(، دبي، الإمارات 

العربية املتحدة 
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 81670 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/14م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1066 فـي 2014/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دوبيزل ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اي ام بي جي ماجنمنت اند اي بي �سريف�سي�س ليميتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الطابق 7، املبنى 3، حي دبي للت�سميم )دي 3(، دبي، الإمارات 

العربية املتحدة 
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/25م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 118013 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/9/28م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1259 فـي 2018/9/9م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �شم�ش اخلليج العربية للتجارة �ش.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: عنوان املو�شة واال�شتثمار �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 77 ر.ب: 328, �شلطنة عمان

جـهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 5/17/ 2022م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 130982 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/1/19م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1314 فـي 2019/10/20م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: رنني املا�شي للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فنون االبتكار املميزة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 20 ر.ب: 311, �شلطنة عمان

جـهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 5/17/ 2022م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 385 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1991/10/6 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 460 فـي 1991/8/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف هوفمان - الرو�ش اأجي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اآتن�ش فارما يو كاي ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: اجلناح 1, الطابق الثالث 11-12 �شاحة �شانت جيم�ش لندن 

اأ�ش دبليو 1 واى 4 األ بى , اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2020/12/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 5/17/ 2022م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 21540

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/3/22 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 755 فـي 2003/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتي بري�شتيج انرتنا�شيونال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: دول�شي اآند جابانا تريدماك�ش اإ�ش.اآر.اإل

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اإيطالية - التجارة وال�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: فيا جولدوين 10 - 20129 ميالنو, اإيطاليا

جـهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اإيطاليا

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/9م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/17م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 57985

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2010/12/14 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 902 فـي 2010/1/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �شانوفـي با�شتيور ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �شانوفـي با�شتور انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية- التجارة وال�شناعة

 18326 بن�شلفينيــــا  �شويفتواتــــر,  درايـــف,  دي�شكوفيــــرى  ون  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية
جـهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2020/11/21م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/17م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 63857

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/7/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1000 فـي 2013/2/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �شانوفـي با�شتيور ليميتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �شانوفـي با�شتور انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية- التجارة وال�شناعة

 18326 بن�شلفينيـــا  �شويفتواتـــر,  درايـــف,  دي�شكوفيـــرى  ون  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية
جـهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2020/11/21م  

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/5/17م 
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

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

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد127680

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد227701

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد327699

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤2768٤

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد527685

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد627683

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد727682

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد827681

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد927678

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد1027677

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد1127693

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد1227691

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد1327690

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد1٤27688

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد1527687

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد1627700
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م
رقم 

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

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد1727698

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد1827697

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد192769٤

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد2027703

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد2127679

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد2227737

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد2327710

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد2٤27709

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد2527708

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد2627706

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد272770٤

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد2827728

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد2927725

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد302772٤

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد3127721

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد3227719

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد3327718

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد3٤27717

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد3527715

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد3627712
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م
رقم 

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

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد3727736

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد3827707

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد3927727

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤027722

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤127716

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤227711

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤327758

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤٤27738

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤52773٤

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤627731

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤727756

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤82775٤

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد٤927753

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد5027751

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد5127750

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد52277٤8

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد53277٤7

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد5٤277٤5

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد55277٤٤

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد56277٤3

-149-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

م
رقم 

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

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد57277٤2

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد58277٤1

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد5927735

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد6027733

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد6127732

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد6227730

2002/٤/2التجارة وال�سناعةاأيه بي بي ا�سيا براون بوفـريى ليمتد6327759

2002/6/16التجارة وال�سناعةعبدالقادر اأحمد �سنكري6٤283٤3

2002/6/16التجارة وال�سناعةعبدالقادر اأحمد �سنكري65283٤٤

2002/6/16التجارة وال�سناعةعبدالقادر اأحمد �سنكري66283٤5

2002/6/16التجارة وال�سناعةعبدالقادر اأحمد �سنكري67283٤6

2002/6/16التجارة وال�سناعةعبدالقادر اأحمد �سنكري68283٤7

2002/6/16التجارة وال�سناعةعبدالقادر اأحمد �سنكري69283٤8

7065٤7
ت�ساينا برو�سي�سد فوود اإمبورت 

اآند اإك�سبورت كو. اإل تي دي
1992/2/٤التجارة وال�سناعة

716509
ت�ساينا برو�سي�سد فوود اإمبورت 

اآند اإك�سبورت كو. اإل تي دي
1992/1/27التجارة وال�سناعة

7228٤٤7
�ســركة يـــونيت�ســــارم اخلـليــــــج 
لل�سناعات ال�سحية املحدودة

2002/6/30التجارة وال�سناعة

2002/٤/28التجارة وال�سناعةاوبل اأوتوموبيل جي ام بي ات�س7327991
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م
رقم 

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

1992/5/31التجارة وال�سناعةاأملريال، ا�س.ايه7٤6990

7528330
توم�سون رويتريز انتريبرايز 

�سنرت جي ام بي ات�س
2002/6/15التجارة وال�سناعة

2002/6/3التجارة وال�سناعةكيكيال اأوي76282٤6

2002/8/20التجارة وال�سناعةبرو داياري انرتنا�سيونال بي فـي7728792

2002/8/20التجارة وال�سناعةبرو داياري انرتنا�سيونال بي فـي7828791

2002/8/13التجارة وال�سناعة�سيجنوم انرتنا�سيونال اي جي7928750

2012/6/13التجارة وال�سناعةال جي هاو�سهولد & هيلث كري ملتد807٤859

2012/6/13التجارة وال�سناعةال جي هاو�سهولد & هيلث كري ملتد817٤858

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك8227982

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك8327981

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك8٤27980

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك8527979

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك8627978

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك8727977

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك8827976

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك8927975

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك902797٤

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك9127973

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك9227972
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تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك9327971

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك9٤27970

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك9527969

2002/٤/28التجارة وال�سناعةماتيل انك9627968

9771725
�سركة حمالت عبدال�سمد القر�سي 

للعود والعنرب والعطور
2011/12/1٤التجارة وال�سناعة

2012/10/6التجارة وال�سناعةيل �سبورت�ساك، انك987٤736

2012/6/10التجارة وال�سناعةيل �سبورت�ساك، انك997٤735

2012/6/10التجارة وال�سناعةيل �سبورت�ساك، انك1007٤73٤

2010/٤/6التجارة وال�سناعةاملوثوق العاملية �س.م.م10162168

2001/12/23التجارة وال�سناعة�سركة الأغذية املبتكرة102268٤7

2002/8/٤التجارة وال�سناعةفـيوت�سر بايب ال�سناعية املحدودة10328690

2002/8/٤التجارة وال�سناعةفـيوت�سر بايب ال�سناعية املحدودة10٤28691

2002/8/٤التجارة وال�سناعةفـيوت�سر بايب ال�سناعية املحدودة10528692

2002/8/٤التجارة وال�سناعةفـيوت�سر بايب ال�سناعية املحدودة10628693

2002/8/٤التجارة وال�سناعةفـيوت�سر بايب ال�سناعية املحدودة1072869٤

2002/8/٤التجارة وال�سناعةفـيوت�سر بايب ال�سناعية املحدودة10828695

2002/8/٤التجارة وال�سناعةفـيوت�سر بايب ال�سناعية املحدودة10928697

2002/8/٤التجارة وال�سناعةفـيوت�سر بايب ال�سناعية املحدودة11028698

2002/8/٤التجارة وال�سناعةفـيوت�سر بايب ال�سناعية املحدودة11128699
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2002/5/19التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11228139

2011/10/3التجارة وال�سناعةحلويات فرا�س11370531

2012/6/18التجارة وال�سناعةكيه دبليو اأم براندز بي تي اأي ليميتد11٤7٤88٤

2012/6/18التجارة وال�سناعةكيه دبليو اأم براندز بي تي اأي ليميتد1157٤885

2012/5/15التجارة وال�سناعةهاجنني كال كورب1167٤337

2002/6/1التجارة وال�سناعةنور�سكي �سكوغ اأيه اإ�س11728210

1992/8/26التجارة وال�سناعة�سينجنتا ليمتد11873٤1

1197٤233
اأمان �س�سويز ايه جي 

)�سوي�سري،�سناعة وجتارة(
2012/5/13التجارة وال�سناعة

2002/٤/28التجارة وال�سناعةال�سروح �س.م.م12027996

12175٤19
كونغ جوان فـيجيتابل اأويل 

ريفايرني، اأ�س اأن بي ات�س دي
2012/7/17التجارة وال�سناعة

2002/5/11التجارة وال�سناعة�سركة �سبيك�سيفر بي فـي12228088

201٤/1/9التجارة وال�سناعةال�سركة الوطنية للتوزيع �س.م.م12385017

201٤/1/9التجارة وال�سناعةال�سركة الوطنية للتوزيع �س.م.م12٤85008

201٤/1/9التجارة وال�سناعةال�سركة الوطنية للتوزيع �س.م.م1258501٤

2011/10/26التجارة وال�سناعة�سركة اأعمار العقارية12670932

2011/10/26التجارة وال�سناعة�سركة اأعمار العقارية1277093٤

2011/10/26التجارة وال�سناعة�سركة اأعمار العقارية12870936

2011/10/26التجارة وال�سناعة�سركة اأعمار العقارية12970931
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م
رقم 

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

2011/10/26التجارة وال�سناعة�سركة اأعمار العقارية13070933

2011/10/26التجارة وال�سناعة�سركة اأعمار العقارية13170935

2012/3/1٤التجارة وال�سناعةاباريل ذ.م.م13273281

2012/3/1٤التجارة وال�سناعةاباريل ذ.م.م13373282

2012/3/1٤التجارة وال�سناعةاباريل ذ.م.م13٤73283

2012/12/23التجارة وال�سناعة�سريي اوتو موبيل كومبني ليمتد13578006

2001/11/7التجارة وال�سناعةدائرة القت�ساد وال�سياحة1362670٤

2001/11/7التجارة وال�سناعةدائرة القت�ساد وال�سياحة13726705

2001/11/7التجارة وال�سناعةدائرة القت�ساد وال�سياحة13826706

1397٤997
�سركة املبادلة للعالمات التجارية 

القاب�سة ذ.م.م
2012/6/23التجارة وال�سناعة

1٤07٤998
�سركة املبادلة للعالمات التجارية 

القاب�سة ذ.م.م
2012/6/23التجارة وال�سناعة

2012/٤/22التجارة وال�سناعةليف ناي�سن انرتتاينمنت، انك1٤1739٤9

2012/٤/22التجارة وال�سناعةليف ناي�سن انرتتاينمنت، انك1٤273950

2012/٤/22التجارة وال�سناعةليف ناي�سن انرتتاينمنت، انك1٤373951

2002/5/8التجارة وال�سناعةاليكافـيه ا�س. بي. ايه1٤٤28066

2002/5/8التجارة وال�سناعةاليكافـيه ا�س. بي. ايه1٤528067

2002/5/8التجارة وال�سناعةاليكافـيه ا�س. بي. ايه1٤628071

2002/5/8التجارة وال�سناعةاليكافـيه ا�س. بي. ايه1٤728072
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ا�ستــدراك

تنوه وز�رة �لتجارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خطــاأ مـــادي عنـد ن�شــــر 

�جلريدة  فـــي  �ملن�شورة   ،)٦٩٧٩٣( رقم  �لتجارية  �لعالمــة  حماية  مــدة  جتديــد  بيانات 

�لر�شمية �لعدد )١٤١٠(، �لــ�شادر بتاريخ ٢٨ �شفر ١٤٤٣هـ، �ملو�فق ٥ �أكتوبر ٢٠٢١م، �إذ وردت 

كاالآتـي: 

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

٢٠١١/١٢/١٧�لتجارة و�ل�شناعةتايلور ماد غولف كومباين، �إنك   ٢٨٧١٧٣٧

وال�سحيــــح هــــو:

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

٢٠١١/٨/١٥�لتجارة و�ل�شناعة�ل�شركة �لعاملية للمو�د �لغذ�ئية٢٨٦٩٧٩٣

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك
تنـــــوه وز�رة �لتجــــــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار �إلـــى �أنــه قــــد وقـــع خطاأ مـــادي عنـــد 
�ملن�ســـور  ت�سامنية،   - للتجارة  و�أحمد  ها�سل  ل�سركـــــة  �لت�سفية  �أعمال  بدء  �إعـــالن  ن�ســـر 
�ملو�فـــــــق  رم�ســــان ١٤٤٣هـ،   ١٥ بتاريـــخ  �ل�ســــادر  �لعـــدد )١٤٣8(،  �لر�سميـــــة  فـي �جلريـدة 
١٧ �أبريل ٢٠٢٢م، �إذ وردت �سيغة �الإعالن على �أنه �نتهاء �أعمال �لت�سفية لل�سركة �ملذكورة 

بينما �ل�سحيح هو �إعـــالن بدء �أعمال �لت�سفية لها كاالآتي: 

اأحمد بن ها�سل بن حممد املالكي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ها�سل واأحمد للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �أحمد بن ها�سل بن حممد �ملالكي �أنـه يقــــــوم بت�سفـيـــــة �سركـــــــة ها�سل و�أحمد للتجارة - 
وحـــده  وللم�سفـي   ،١٢٧٣٣٦١ بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�سجـل  �أمانـة  لدى  و�مل�سجلـة  ت�سامنية، 
حـــق متثيـــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي: 
هاتـف رقــم: 92551062

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اأحمد بن �سامل بن خلفان الغماري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء ال�سواقم للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �سامل بن خلفان الغماري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبناء ال�سواقم للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1028493، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99316592 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

مزيـــد قـــادر حمــــزة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعامل املميز للخدمات �ش.م.م
�ش.م.م،  للخدمات  املميز  التعامل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  حمــــزة  قـــادر  مزيـــد  يعلن 
متثيــل  حق  وحـده  وللم�سفي   ،1037694 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 96278333

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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اأحمد بن عي�سى بن علي املع�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإثوم املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركة اإثوم املتحدة للتجارة  يعلن اأحمد بن عي�سى بن علي املع�سني 
وللم�سفي   ،2158078 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
وحـده حق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 404 ر.ب: 214
هاتف رقم: 96558888

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

�سعيد بن حمد بن �سامل امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سايخي املتميزة - ت�سامنية

 - املتميزة  امل�سايخي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سايخي  �سامل  بن  حمد  بن  �سعيد  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1259027، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: 99501713
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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حمد بن �سامل بن �سعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد الريامي و�سريكه - ت�سامنية
يعلن حمد بن �سامل بن �سعيد الريامي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خالد الريامي و�سريكه - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1187476، وفقا لتفاق ال�سركاء 
الغـيــــر،  اأمام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيــل  حق  وحـده  وللم�سفي  2022/5/10م،  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 90111350
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات اأر�ش الوطن �ش.م.م

الوطن  اأر�ش  �سركة خريات  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الريامي  �سعيد  بن  �سامل  بن  يعلن حمد 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1132689 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/5/10م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 90111350
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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مهران بن خمي�ش بن �سامل احلزامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـيةل�سركة ابن احلزامي للتجارة �ش.�ش.و

يعلن مهران بن خمي�ش بن �سامل احلزامي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ابن احلزامي للتجارة 
�ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1354423، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 94013262
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

�سعود بن �سلطان بن حممد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب املنال للتجارة - تو�سية

يعلن �سعود بن �سلطان بن حممد ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة باب املنال للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1256576، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 456 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99078182

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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في�سل بن مو�سى بن فريوز البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأك�سجني امل�ستقبل- تو�سية

يعلن في�سل بن مو�سى بن فريوز البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأك�سجني امل�ستقبل - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1260436، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 95066434
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

نا�سر بن علي بن م�سعود ال�سبحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز احلمراء املتميزة - ت�سامنية

كنـــوز احلمـــراء  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سبحي  علــــي بن م�سعــــود  نا�سر بن  يعلـــــن 
املتميزة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1292274، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 8 ر.ب: 617

هاتف رقم: 99462446
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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فيا�ش علي اأ�سغر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الت�سنيم للم�سروبات والع�ساير الطبيعية �ش.م.م

يعلن فيا�ش علي اأ�سغر اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة الت�سنيم للم�سروبات والع�ساير الطبيعية 
�ش.م.م، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـم 1298766، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2022/3/7م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99363299
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإبراهيم بن حممد بن حمد العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات احلبي للتجارة واملقاوالت  - ت�سامنية
احلبي  خريات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العمريي  حمد  بن  حممد  بن  اإبراهيم  يعلن 
للتجارة واملقاولت  - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5112036، 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2022/5/8م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 91191169 
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

-162-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

�سامل بن خمي�ش بن �سامل ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل اللوية للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن خمي�ش بن �سامل ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة معامل اللوية للتجارة - 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1182154 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 
املوؤرخ 2022/4/16م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب: 9 ر.ب: 416

هاتف رقم: 96265720 
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإبراهيم بن �سامل بن غامن اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سليم املتحدة - ت�سامنية

يعلن اإبراهيم بن �سامل بن غامن اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبراج �سليم املتحدة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1195244، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99328331 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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حمدان بن حممد بن را�سد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار غ�سفان املميزة للتجارة - تو�سية

يعلن حمدان بن حممد بن را�سد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سوار غ�سفان املميزة 
وللم�سفي   ،1204285 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 55 ر.ب: 325
هاتف رقم: 92020708 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سخور غ�سفان للتجارة واملقاوالت - تو�سية

غ�سفان  �سخور  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  يعلن 
 ،1043363 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 55 ر.ب: 325
هاتف رقم: 92020708 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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جنكيز خمتار خمتاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة االأ�سواق الوطنية اجلديدة للهدايا �ش.م.م

يعلن جنكيز خمتار خمتاري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأ�سواق الوطنية اجلديدة للهدايا 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1258500 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/3/21م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب: 723 ر.ب: 512
هاتف رقم: 99363299

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

مو�سى بن عي�سى بن �سامل التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الداخلية للتجارة �ش.م.م
يعلن مو�سى بن عي�سى بن �سامل التوبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة منارة الداخلية للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1661582، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 3502 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99363685

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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فردان بن عبداحلميد بن حممد العثماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فردان وفهد الدولية �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فردان وفهد  يعلن فردان بن عبداحلميد بن حممد العثماين 
لتفاق  وفقا   ،1147637 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الدولية 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2022/3/9م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 529 ر.ب: 114
هاتف رقم: 91165807

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن �سامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اخلويرية الوطنية - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن �سعيد بن �سامل اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة اأنوار اخلويرية الوطنية - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1126996، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 119 ر.ب: 311
هاتف رقم: 96277758

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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خالد بن وليد بن علي الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سر اخلليج احلديث �ش.م.م
احلديث  اخلليج  ق�سر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهنائي  علي  بن  وليد  بن  خالد  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1293336، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1090 ر.ب: 211
هاتف رقم: 99124303

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

طالل بن �سافـي بن م�ساعد العطابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل العطابي و�سريكه - ت�سامنية
العطابي  طالل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العطابي  م�ساعد  بن  �سافـي  بن  طالل  يعلن 
و�سريكه - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1043245، وفقا لتفاق 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2022/3/7م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 220 ر.ب: 612
هاتف رقم: 99363299

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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حممد بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن �سلطان بن 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاولت  للتجارة  و�سريكه  الربيعي  عبداللـه 
اأمــام  ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة  الـتجاري بالرقـم 1137973، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 94490077
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

علي بن اأحمد بن علي ل�سكريه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز خريات البحار - ت�سامنية
خريات  كنوز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  ل�سكريه  علي  بن  اأحمد  بن  علي  يعلن 
الـتجاري بالرقـم 1326268، وللم�سفي  ال�سجل  اأمانة  البحار - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99099369
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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�سعيد بن حامد بن غامن الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن حامد غامن الروا�ش و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن حامد بن غامن الروا�ش اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سعيد بن حامد غامن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  ت�سامنية،   - واملقاولت  للتجارة  و�سريكه  الروا�ش 
حـــــــق  وحـده  وللم�سفــي  2021/9/28م،  املوؤرخ  ال�سركـــاء  لتفــاق  وفقا   ،1137188 بالرقـم 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 92508845

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

خليفة بن �سامل بن خمي�ش الغداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأ�سواء احلارة القدمية للتجارة - تو�سية

يعلن خليفة بن �سامل بن خمي�ش الغداين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سواء احلارة القدمية 
وللم�سفي   ،1043989 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 65 ر.ب: 315

هاتف رقم: 98043344
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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�سادق بن عبدالر�سا بن علي العبدواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفيدي �ش.م.م
يعلن �سادق بن عبدالر�سا بن علي العبدواين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مفيدي �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1297588، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 179 ر.ب: 117

هاتف رقم: 99317887
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

ماجد بن �سويد بن عبداللـه التويجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سفار مزون للتجارة �ش.م.م
مزون  اأ�سفار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  التويجري  عبداللـه  بن  �سويد  بن  ماجد  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،1294433 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
ال�سركاء املوؤرخ 2022/4/28م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 96 ر.ب: 600
هاتف رقم: 97095592

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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علي بن �سعيد بن عي�سى حاردان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن �سعيد بن عي�سى حاردان و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن �سعيد بن عي�سى حاردان اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي بن �سعيد بن عي�سى 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  حاردان 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2022/3/20م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1045578
ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سلكوت - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 92000110
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

عبداجلليل خادم فتح بو�سحام
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاطمة وعبداجلليل �ش.م.م
يعلن عبداجلليل خادم فتح بو�سحام اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فاطمة وعبداجلليل �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1188643 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2021/7/14م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب: 2550 ر.ب: 133
هاتف رقم: 93671736

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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يو�سف بن علي بن �سلوم النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال بدبد الف�سية للتجارة �ش.م.م
الف�سية  بدبد  جبال  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النهدي  �سلوم  بن  علي  بن  يو�سف  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،1271761 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2022/5/9م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99667857
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

حممد بن را�سد بن نا�سر الغداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة رابطة حميط اخلليج للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن را�سد بن نا�سر الغداين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رابطة حميط اخلليج 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1079699، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 364 ر.ب: 315

هاتف رقم: 95535523
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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حممد بن �سرب بن النتفه اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سم �سليم للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممد بن �سرب بن النتفه اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مرا�سم �سليم للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1308436، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 97777216
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

خاطر بن خمي�ش بن خاطر الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو اجللندا الذهبية - تو�سية
يعلن خاطر بن خمي�ش بن خاطر الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اأبو اجللندا 
وللم�سفي   ،1175796 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - الذهبية 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99355685
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عمار بن عبداللـه بن حممد املقبايل وولده للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عمار بن عبداللـه بن 
الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�سجل  حممد املقبايل وولده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،1063969
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 95300783
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل وولده للتجارة - تو�سية
يعلن عبداللـه بن حممد بن علي املقبايل اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة عبداللـه بن حممد بن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة  وولده  املقبايل  علي 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،1030529
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 95300783
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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اإبراهيم بن �سامل بن غامن اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبراج اجلازر احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن اإبراهيم بن �سامل بن غامن اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبراج اجلازر احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1195235، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99328331

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

ثريا بنت علي بن عبداللـه ال�سبلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع ال�سبيبات للتجارة - تو�سية

ال�سبيبات  ربــوع  �سركـــــة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  ال�سبلية  عبداللـه  بن  علي  بنت  ثريا  تعلن 
وللم�سفية  بالرقـم 3146979،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�سفــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 322 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99519158 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــية
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مرمي بنت حيدربيج بن حممد البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمينة ومرمي للتجارة �ش.م.م
اأمينة ومرمي  اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة  تعلن مرمي بنت حيدربيج بن حممد البلو�سية 
لتفاق  وفقا   ،1155666 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
ال�سركاء املوؤرخ 2022/2/7م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1703 ر.ب: 114
هاتف رقم: 99660221 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــية

حكيمة بنت جمعة بن عايل اجللندانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر االأحمر للتجميل �ش.م.م
اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة احلجر الأحمر  تعلن حكيمة بنت جمعة بن عايل اجللندانية 
للتجميل �ش.م.م، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1136363، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية  2022/5/9م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 95 ر.ب: 615
هاتف رقم: 96654455 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــية
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�سحى بنت ها�سل بن �سامل الوهيبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم اورا�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

تعلن �سحى بنت ها�سل بن �سامل الوهيبية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة قمم اورا�ش للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1005822، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�سفية  2022/5/11م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 94247801 
كمــــا تدعــــو امل�سفــية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــية

حممد بن را�سد الغداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألعاب املثالية �ش.م.م
يعلن حممد بن را�سد الغداين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الألعاب املثالية �ش.م.م، وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1320527، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 95535523

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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حمد بن �سامل بن را�سد ال�ساخمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ال�سافـي الدولية للخدمات املتكاملة �ش.م.م

يعلن حمد بن �سامل بن را�سد ال�ساخمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سافـي الدولية للخدمات 
املتكاملة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1153829، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 104 ر.ب: 321

هاتف رقم: 93517779
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

حممد بن را�سد بن �سعيد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املعبيلة املميزة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روابي املعبيلة املميزة  يعلن حممد بن را�سد بن �سعيد ال�سبلي 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1267962، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 92223355
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة  را�سيات جمز الكربى احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة را�سيات جمز الكربى 
 ،1230047 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  احلديثة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 1040 ر.ب: 319
هاتف رقم: 94004445

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة را�سيات اأر�ش اخلليج للتجارة �ش.م.م
اأر�ش اخلليج  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة را�سيات  يعلن علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1230501، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 1040 ر.ب: 319
هاتف رقم: 94004445

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الربميي للتجارة �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  والإدارية  املالية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  امللكي  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  الربميي  �سماء  �سركة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،1656589
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ش.ب: 1098 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92328222

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبداع بو�سر للتجارة �ش.�ش.و
يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإبداع بو�سر للتجارة 
�ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1170308، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2022/5/16م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متعة لالإلكرتونيات - تو�سية 
يعلن يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة متعة لالإلكرتونيات - 
تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1236684، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 383 ر.ب: 131

هاتف رقم: 93324818
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

ح�سني بن حممد بن �سليمان العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع ح�سني العوفـي و�سريكه �ش.م.م

يعلن ح�سني بن حممد بن �سليمان العوفـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع ح�سني العوفـي 
و�سريكه �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1192836، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم: 99625453

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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�سعيد بن هالل بن عامر الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد االأندل�ش للتجارة - تو�سية
يعلن �سعيد بن هالل بن عامر الرا�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة اأ�سد الأندل�ش للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1116197، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 420 ر.ب: 421
هاتف رقم: 99570023

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

احل�سني بن علي بن غريب البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون �سنا�ش الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن احل�سني بن علي بن غريب البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عيون �سنا�ش الدولية 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1158816، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 16 ر.ب: 334
هاتف رقم: 95555647

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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نور حممد اإ�سماعيل يو�سف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرزق اجلديدة �ش.م.م
الــرزق اجلديــدة �ش.م.م،  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة  اإ�سماعيـــل يو�ســف  نــور حممــد  يعلن 
وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1192026، وفقا لتفـــاق ال�سركــــاء املوؤرخ 
2021/6/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: 677 ر.ب: 114
هاتف رقم: 95265829

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

فهمي بن حمدان بن �سامل الزكواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات املعمورة اجلديدة للتجارة - ت�سامنية
املعمورة  �سركة مرتفعات  بت�سفـيـة  يقــوم  اأنـه  الزكواين  �سامل  بن  بن حمدان  يعلن فهمي 
بالرقـم 1148328،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  - ت�سامنية،  للتجارة  اجلديدة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 96784940

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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حممد بن هادي بن علي م�سعودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العبار للخدمات ولال�ستثمار �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة العبـــار للخدمـــــات  يعلن حممد بن هـــادي بن علـــي م�سعودي 
ولال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1298371، وفقا لتفـــاق 
ال�سركــــاء املوؤرخ 2022/3/7م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99363299
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن مو�سى واأخيه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبــون قانونيــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركـــة علي بن مو�ســـى 
واأخيه للتجارة واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3190544، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: 338 ر.ب: 118
هاتف رقم: 24116936

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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هالل بن �سعيد بن علي احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجا للمقاوالت �ش.م.م
يعلن هالل بن �سعيد بن علي احلب�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلجا للمقاولت �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركــــاء  لتفـــاق  وفقا   ،1224071 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2022/5/17م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92494333
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

نا�سر بن علي بن �سند املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احل�سار املتكاملة �ش.م.م
يعلن نا�سر بن علي بن �سند املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع احل�سار املتكاملة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1229854، وفقا لتفـــاق ال�سركــــاء 
املوؤرخ 2021/10/12م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99881655
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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ر�سـا ح�سني خلـج
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراأ�ش لتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلن ر�سـا ح�سني خلـج اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الراأ�ش لتقنية املعلومات �ش.م.م، وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1314635، وفقا لتفـــاق ال�سركــــاء املوؤرخ 2022/3/7م، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 811 ر.ب: 612
هاتف رقم: 99363299

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اأحمد بن �سامل بن �سليمان الدوحاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة الع�سر املتحدة �ش.م.م
الع�سر  اأ�سطورة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدوحاين  �سليمان  بن  �سامل  بن  اأحمد  يعلن 
لتفـــاق  وفقا   ،1119682 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  املتحدة 
ال�سركــــاء املوؤرخ 2018/3/1م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 191 ر.ب: 312
هاتف رقم: 92222275

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

-186-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

را�سد بن حممد بن را�سد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوان املتحدة �ش.م.م
اأوان املتحدة �ش.م.م،  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن را�سد بن حممد بن را�سد الكلباين 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1032962، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 702 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92203888

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن اأحمد البدراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البدراين العاملية �ش.م.م
العاملية  البدراين  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البدراين  اأحمد  بن  �سعيد  بن  يعلن عبداللـه 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1021521، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 460 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92507006

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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�سيف بن علي بن حممد ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآيل الباطنة للخدمات والت�سويق �ش.م.م
يعلن �سيف بن علي بن حممد ال�ساحلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة لآيل الباطنة للخدمات 
وللم�سفي    ،3199550 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  والت�سويق 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 406 ر.ب: 315

هاتف رقم: 99339700
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

عبداللـه بن اأحمد بن حممد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االختيار االأ�سلي �ش.م.م
الأ�سلي  الختيار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليافعي  اأحمد بن حممد  بن  يعلن عبداللـه 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1278138، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99706660
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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عمر بن حمد بن �سليمان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قناطر اخلريات للتجارة ال�ساملة �ش.م.م
يعلن عمر بن حمد بن �سليمان الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قناطر اخلريات للتجارة 
وللم�سفي    ،1165367 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�ساملة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 301 ر.ب: 423

هاتف رقم: 99454523 - 97300600
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم ال�سموخ احلديثة �ش.م.م

يعلن عمر بن حمد بن �سليمان الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنم ال�سموخ احلديثة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1161813، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 64 ر.ب: 211

هاتف رقم: 99454523 - 97300600 - 99194775
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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جنالء بنت �سامل بن حلي�ش املطاعنية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف حما�سة للتجارة �ش.م.م

حما�سة  اأرياف  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  املطاعنية  حلي�ش  بن  �سامل  بنت  جنالء  تعلن 
وللم�سفية   ،1014424 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�سفــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99758995 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــية

اأمل بنت عبداللـه بن حمد ال�سوافية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدلية الوداد �ش.م.م

الوداد  �سيدلية  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  ال�سوافية  حمد  بن  عبداللـه  بنت  اأمل  تعلن 
وحـدها  وللم�سفية   ،1379929 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــية فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: 228 ر.ب: 113
هاتف رقم: 93903063

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــية
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ض الندى للم�صاريع املتكاملة - تو�صية
يقــوم  �أنـه  �القت�صادية  و�ال�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيـــق  �لعامليـــون  �خلبـــر�ء  مكتب  يعلن 
�أمانة �ل�صجل  �أر�ض �لندى للم�صاريع �ملتكاملة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى  بت�صفـيــة �صركة 
�لـتجاري بالرقـم ١١٢٨١٨٧, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٠/١١/٣٠م, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ض.ب: ١٥١ ر.ب: ٤١٨
هاتف رقم: ٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ض رقم: ٢٥٧٧١٥٧٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

منري اأحمد �صليمان 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ا�صماك�ض �ض.م.م
�أمانة  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ��صماك�ض �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى  يعلن منري �أحمد �صليمان 
�ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٩٢٧٤, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�صقط

�ض.ب: ١١٦ ر.ب: ٥٦٨
هاتف رقم: ٩٩٣١٨٧٠٣

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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�صعيد بن �صامل بن عبداللـه الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإ�صراقة روي املتميزة للتجارة �ض.م.م

يعلن �صعيد بن �صامل بن عبد�للـه �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �إ�صر�قة روي �ملتميزة 
التفاق  وفقا   ,١٢٨٠١٣٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  للتجارة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٢٤٧٧٦٦٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

يو�صف بن �صامل بن مهنا العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ينابيع وبل التجارية - ت�صامنية

وبل  ينابيع  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعدوي  مهنا  بن  �صامل  بن  يو�صف  يعلن 
�لتجارية - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٨٢٢٥٤٣, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٢١٠٠٦٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن مطر بن �صامل العزيزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة ال�صمال التجارية �ض.م.م

يعلن عبد�للـه بن مطر بن �صامل �لعزيزي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بو�بة �ل�صمال �لتجارية 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٨٠٦٦٠٧٨, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية الربميي  - حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٩٤١٤٤٤٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء ال�صمال التجارية - ت�صامنية

يعلن عبد�للـه بن مطر بن �صامل �لعزيزي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أ�صو�ء �ل�صمال �لتجارية - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٨٠٦١١٩٠, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية الربميي  - حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٩٤١٤٤٤٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن اإبراهيم بن كلماالن البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال الوجن الذهبية �ض.م.م

�لوجن  �صركة رمال  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�صي  �إبر�هيم بن كلماالن  بن  يعلن عبد�للـه 
�لذهبية �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٥٧٤٢, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ٤٨٣ ر.ب: ١١٨

هاتف رقم: ٩٧٧٧٥٩٥٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

علي بن عمر بن اأحمد احلداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإمناء اخلري املتكاملة للتجارة - ت�صامنية

يعلن علي بن عمر بن �أحمد �حلد�د �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �إمناء �خلري �ملتكاملة للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٧٩٠٩, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣١م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٧١٨٨٩٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

يو�صف بن علي بن �صلوم النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآفاق بدبد الدولية - ت�صامنية

 - �لدولية  بدبد  �آفاق  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لنهدي  �صلوم  بن  علي  بن  يو�صف  يعلن 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٤٨٣٥, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٦٦٧٨٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اآفاق ال�صيب احلديثة للتجارة �ض.م.م

�ل�صيب  �آفاق  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لنهدي  �صلوم  بن  علي  بن  يو�صف  يعلن 
�أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٧٨٥٦, وفقا  �حلديثة للتجارة �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى 
التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م, وللم�صفي وحـده حـق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٦٦٧٨٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة فنجاء للتجارة - ت�صامنية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة و�حة فنجاء للتجارة -  يعلن يو�صف بن علي بن �صلوم �لنهدي 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧٤٥٩٣, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١١م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٦٦٧٨٥٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

حمد بن حممد بن حمد العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزعيم احلديثة العاملية �ض.م.م

يعلن حمد بن حممد بن حمد �لعمر�ين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لزعيم �حلديثة �لعاملية 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٩٦٩١, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٣٥٥٨٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

اأحمد بن �صيف بن نا�صر ال�صبحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مل�صات ال�صحراء للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن �أحمد بن �صيف بن نا�صر �ل�صبحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مل�صات �ل�صحر�ء للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧١٩٣١, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ٩٥ ر.ب: ٣١٩

هاتف رقم: ٩٧٧٥٦٢٢٢
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

ح�صني بن عي�صى بن حيدر الفريوز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صهالء املتحدة �ض.م.م

�ل�صهــالء  م�صاريـــع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لفريوز  حيدر  بن  عي�صى  بن  ح�صني  يعلن 
التفاق  وفقا   ,١٠٢٠٣٩٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  �ملتحدة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٤٤١٩٩

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

جابر بن ح�صني بن خما�ض ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج مقل للتجارة - ت�صامنية

يعلن جابر بن ح�صني بن خما�ض �ل�صعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبر�ج مقل للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٨٠٤٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ٤٢٠ ر.ب: ٤٢١

هاتف رقم: ٩٥٤٤٢٠٢٢
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

مكتب الرقابة العاملية احلديثة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منر الغبرياء املتحدة �ض.�ض.و

�القت�صاديــة  و�ال�صتــ�صار�ت  �حل�صابــات  لتدقيـــق  �حلديثـــة  �لعامليـــة  �لرقابـــة  مكتـــب  يعلن 
�ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.�ض.و,  �ملتحدة  �لغبري�ء  منر  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م, وللم�صفي وحـده  �ل�صركاء  بالرقـم ١١٢٣٩٦٩, وفقا التفاق  �لـتجاري 
فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـة  �ل�صركـة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
احليل اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ض.ب: ٢١٤ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٩٣٨١١٥٤

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن �صيف بن خمي�ض الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العمود ال�صوئي �ض.م.م

يعلن عبد�لعزيز بن �صيف بن خمي�ض �لغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعمود �ل�صوئي 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٠٢٩٨, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�صقط

�ض.ب: ٣٥٦ ر.ب: ١١٩
هاتف رقم: ٩٩٧٧٥١١٥

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

عمر بن �صعيد بن نا�صر احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اليافا املميزة للمقاوالت �ض.م.م

يعلن عمر بن �صعيد بن نا�صر �حلو�صني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ليافا �ملميزة للمقاوالت 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٦٩٤٥, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

�ض.ب: ٩٣٤ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٧٧٥١٠٠٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

-199-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

بدر بن نا�صر بن يا�صر ال�صق�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االألباب املتحدة - ت�صامنية

 - �ملتحـــدة  �الألبـــاب  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صق�صــي  يا�صــر  بن  نا�صــر  بن  بدر  يعلن 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٥١٣٦١٢١, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر,  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة 
وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٩٢٢٣٧٨٣
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

�صلطان بن �صامل بن حمدان اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل ال�صروق العاملية �ض.م.م

�ل�صروق  معامل  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �جلابري  حمد�ن  بن  �صامل  بن  �صلطان  يعلن 
�لعاملية �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٢١٦٣, وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـة  �ل�صركـة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٢٣٠٠٦٦٤
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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جمال بن هالل بن علي احل�صرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة الثنائية التعاونية �ض.م.م

يعلن جمال بن هالل بن علي �حل�صرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �ل�صركــة �لثنائيــة �لتعاونية 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١٤٢٨٥٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م, 
�أمــام �لغـيــــر,  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٠م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة 
وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ض.ب: ١٧٠٥ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٢٢٥٧١٧

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

علي بن �صامل بن بخيت ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االرحتال لل�صفر وال�صياحة وخدمات النقل �ض.�ض.و

يعلن علي بن �صامل بن بخيت �ل�صنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الرحتال لل�صفر و�ل�صياحة 
 ,١١٥١٣١٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.�ض.و,  �لنقل  وخدمات 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ١٣٤١ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٢٣٢٨٩٣٣٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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ال�صيدة اأميمة بنت خليفة اآل �صعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بقعة احليوانات االأليفة �ض.م.م

�أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة بقعة �حليو�نات  �آل �صعيــد  �أميمـــة بنت خليفــة  �ل�صيـــدة  تعلـــن 
التفاق  وفقا   ,١٣٣١٧٥٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  �الأليفة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
اخلو�ض - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٤٨٨٧٧٧٨
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــية

اأحمد بن حممد بن �صعيد قطن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرتقية احلديثة للتجارة - ت�صامنية

يعلن �أحمد بن حممد بن �صعيد قطن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لرتقية �حلديثة للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٤٦٤٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٠٨٢٣٤٩

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اأبو متام - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاللة خلدمات ال�صرف ال�صحي �ض.م.ع.م
يعلن مكتب �أبو متام - حما�صبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صاللة خلدمات 
�ل�صرف �ل�صحي �ض.م.ع.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٤٧٦٥٣, وفقا 
التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
الوطية - بناية الرميلة ١٠٦ - الطابق االأول - مكتب رقم: ١٢

�ض.ب: ٥٧ ر.ب: ١١٨
هاتف رقم: ٢٤٥٧١٣٢٠ - ٢٤٥٧١٣٢١ فاك�ض رقم: ٢٤٥٧١٣٢٤

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة االإعمار احلديثة - ت�صامنية
يعلن مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة 
بو�بة �الإعمار �حلديثة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٣٩٣٣, 
فـي  �ل�صركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/٢/٣م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا 
�لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
اخلوير - �صكة رقم: ٤٣٢٧ - مبنى رقم: ٢٨٣٥ - الطابق الثالث - �صقة رقم: ٣١٠

�ض.ب: ٥٧٥ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٩٠٠٤٤٩٣ فاك�ض رقم: ٢٤٤٧٥٤٢٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن حممد بن عزيز اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املكان للخياطة �ض.م.م

يعلن علي بن حممد بن عزيز �للو�تي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملكان للخياطة �ض.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفـــاق  وفقــــا   ,١١٩٠٦٤٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلى  ٢٠٢٢/٥/١٠م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
�ض.ب: ٣٦٧٩ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٤٥٧٥٤٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القائد للم�صاريع �ض.م.م

يعلن علي بن حممد بن عزيز �للو�تي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لقائد للم�صاريع �ض.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفـــاق  وفقــــا   ,١٢١٤٩١٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلى  ٢٠٢٢/٣/١٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
�ض.ب: ٣٦٧٩ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٤٥٧٥٤٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن حامت بن نور حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التفا�صل للتجارة - ت�صامنية

يعلن خالد بن حامت بن نور حممــد �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركـــة �لتفا�صـــل للتجـــارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٨٤١٥٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ٦ ر.ب: ٢١٤

هاتف رقم: ٩٩٠٩٩١٣٦
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

حممود بن حميد بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صوار الوطن الع�صرية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن حممود بن حميد بن مبارك �لبادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أ�صو�ر �لوطن �لع�صرية 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٣٩٥٦, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩١١٠٩٠٣١
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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�صيف بن نا�صر بن حممد البحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صنوبر �ض.م.م

�ض.م.م,  �ل�صنوبـــر  �صركــــة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبحري  حممد  بن  نا�صر  بن  �صيف  يعلن 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٤٩٤٢١٠, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ٢٧٢٣ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٢٠٢٤٠٣

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

حممد بن �صعيد بن حممد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العقيق النادر للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن حممد بن �صعيد بن حممد �لكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعقيق �لنادر للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٣٠٤١, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ض.ب: ٥١٩ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٢٧٢٦٧٦٨

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

عبدالعزيز بن �صيف بن خمي�ض الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحور الذهبي احلديث �ض.م.م

يعلن عبد�لعزيز بن �صيف بن خمي�ض �لغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملحـــور �لذهبـــي 
وللم�صفي  بالرقـم ١١١٦٥٣٤,  �لـتجاري  �ل�صجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�صجلـــة  �حلديث �ض.م.م, 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�ض.ب: ٤٠٩ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٩٧٧٥١١٥

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مملكة الورود �ض.م.م

يعلن عبد�لعزيز بن �صيف بن خمي�ض �لغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مملكــــة �لــورود 
وحـده  وللم�صفي   ,١١٧٠٢٧٧ بالرقـــم  �لـتــجاري  �ل�صجـــل  �أمانـــة  لـــدى  و�مل�صجلـــة  �ض.م.م, 
فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـة  �ل�صركـة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٩٧٧٥١١٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

�صعيد بن م�صلم بن �صعيد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأعماق املحيط الوطنية للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صعيد بن م�صلم بن �صعيد �لكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أعماق �ملحيط �لوطنية 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٩٨٤٤, وفقا التفاق 
�أمــام  �لت�صفـيـة  فـي  �ل�صركـة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�صركاء 
�لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٢٦٨٣٣٩٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

حممود بن �صعيد بن حممد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درر جعالن الوطنية للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممود بن �صعيد بن حممد �لعرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة درر جعالن �لوطنية 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٨٤٣١, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٨٨٤٤٢٢٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

نا�صر بن يا�صر بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نا�صر و�صيف للتجارة - ت�صامنية
يعلن نا�صر بن يا�صر بن حمد �جلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة نا�صر و�صيف للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٣١٣٣, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر,  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة 
وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ٤٠ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٩٩٣٤٢٢٧١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

علي بن هامل بن �صعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة علي بن هامل بن �صعيد املقبايل وولده للتجارة - تو�صية

يعلن علي بن هامل بن �صعيد �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة علي بن هامل بن �صعيد 
�ملقبايل وولده للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣٢٣١٥٥٠, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ض.ب: ١٦٥ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٣٤٩٧٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

يعقوب بن �صامل بن علي الفجراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منابع ال�صرق للتجارة - ت�صامنية
يعلن يعقوب بن �صامل بن علي �لفجر�ين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة منابع �ل�صرق للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٣٢٧١٠, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠١٨/١١/١٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ض.ب: ٦١٠ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٩٩٤٥٤٥٢٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

ح�صني بن خمي�ض بن �صليمان املكتومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املكتومي واملر�صدي للتجارة واملقاوالت �ض.م.م

يعلن ح�صني بن خمي�ض بن �صليمان �ملكتومي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملكتومي و�ملر�صدي 
  ,١١٠٩٦٨٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ض.م.م,  و�ملقـــاوالت  للتجــــارة 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٢٠٧٧٦٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

عمار غ�صان املالح
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بنت العرب املتكاملة �ض.م.م

يعلن عمار غ�صان �ملالح �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بنت �لعرب �ملتكاملة �ض.م.م, و�مل�صجلة 
لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٤٦٨٢, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٣٣٤١٢٤٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

اليق�صان بن حمد بن نا�صر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رموز النه�صة الوطنية �ض.م.م

يعلن �ليق�صان بن حمد بن نا�صر �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رموز �لنه�صة �لوطنية 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٢٧٧٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٢٢٠١١٨٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

يو�صف بن علي بن م�صعود ال�صنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عامل الرباري املتكاملة �ض.م.م

يعلن يو�صف بن علي بن م�صعود �ل�صنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عامل �لرب�ري �ملتكاملة 
�ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٠٠٧٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ض.ب: ٩١٧ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٢٤٢٢٢٢٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

يو�صف بن حممد بن نا�صر ال�صنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هيما للم�صاريع العاملية �ض.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركـــة هيمـــا للم�صاريـــع  �ل�صنيدي  يعلن يو�صف بن حممد بن نا�صر 
�لعاملية �ض.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٦٤٦٧, وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـة  �ل�صركـة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ٦٦ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: ٩٢٢٥٠٤٠٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

ماجد بن علي بن را�صد اخلن�صوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة م�صاريع املنوال احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن ماجد بن علي بن ر��صد �خلن�صوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �ملنو�ل �حلديثة 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٥٩٣٠, 
فـي  �ل�صركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٣/٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا 
�لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٣٦٦٦١٨٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

خلفان بن حممد بن خلفان البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صقور �صحم للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن خلفان بن حممد بن خلفان �لبادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صقور �صحم للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٩٢٠٧٥, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ض.ب: ٥٦ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٣٣٠١٣٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

�صامل بن عبيد بن �صامل العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العي�صائي والبو�صعيدي خلدمات التنظيف �ض.م.م

يعلن �صامل بن عبيد بن �صامل �لعي�صائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعي�صائي و�لبو�صعيدي 
�لـتجــاري بالرقـم ١١٧٨٣٥٥,  �أمانــة �ل�صجــل  لــدى  خلدمـــات �لتنظيـــف �ض.م.م, و�مل�صجلــة 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ١٧٠ ر.ب: ١٣٢

هاتف رقم: ٩٢٢٢٤٣٧٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

نا�صر بن علي بن �صند املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع نا�صر احل�صار العاملية �ض.م.م

يعلن نا�صر بن علي بن �صند �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع نا�صر �حل�صار �لعاملية 
�ض.م.م, و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجـــل �لـتــجاري بالرقـــم ١١٣٨٨٦٤, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
 والية العامرات - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٩٨٨١٦٥٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

زياد عبداللطيف ر�صيد 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأر�ض الطيبة لال�صتثمار واالأعمال �ض.م.م

يعلن زياد عبد�للطيف ر�صيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأر�ض �لطيبة لال�صتثمار و�الأعمال 
�ض.م.م, و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�صجـــل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٠٨٢٥, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ٦٠٨ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٢١٦٣٥٤٩
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

حممد بن ح�صن بن علي الظاهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة هم�ض الباطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن حممد بن ح�صن بن علي �لظاهري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة هم�ض �لباطنة �حلديثة 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجـــل �لـتــجاري بالرقـــم ١١٥٣٨٢٩, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ض.ب: ١٠٤ ر.ب: ٣٢١

هاتف رقم: ٩٧٤٤٤٤٦٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

عمر بن يا�صر بن من�صور احل�صرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأعمال البديهية �ض.�ض.و

يعلن عمر بن يا�صر بن من�صور �حل�صرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركــة �الأعمـــال �لبديهيـــة 
التفاق  وفقا   ,١٣٨٧٠٦٨ بالرقـــم  �لـتــجاري  �ل�صجـــل  �أمانـــة  لـــدى  و�مل�صجلـــة  �ض.�ض.و, 
�أمــام  �لت�صفـيـة  فـي  �ل�صركـة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�صركاء 
�لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ض.ب: ٤٣٧ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٨٨٧٠٧٦٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي

حمود بن حمد بن حمود البحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البحري واخلمي�صي املتحدة للتجارة - ت�صامنية

�لبحري و�خلمي�صي  �صركــة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبحري  بن حمود  بن حمد  يعلن حمود 
�ملتحدة للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجـــل �لـتــجاري بالرقـــم ١٢٤٤٣٨٩, 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٣٣٤٤٣٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٢(

حممد بن اأمري بن اأحمد ال�صعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ثونغ يونغ للتجارة واملقاوالت و�صركاوؤه �ض.م.م

للتجارة  يونغ  ثونغ  �صركــة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صعدي  �أحمد  بن  �أمري  بن  يعلن حممد 

و�ملقاوالت و�صركاوؤه �ض.م.م, و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجـــل �لـتــجاري بالرقـــم ١٠١٢٠٥٩, 

وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفـيـة �أمــام �لغـيــــر, وعلى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ض.ب: ١٣٧٥ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٩٨٨٧٧٢٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�صفــي

نا�صر بن �صعيد بن م�صعود ال�صعدي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عمالقة ال�صرق االأو�صط للتجارة - ت�صامنية

يعلـن نا�صر بن �صعيد بن م�صعود �ل�صعدي ب�صفـتــه �مل�صفي ل�صركـة عمالقة �ل�صرق �الأو�صط 

عـــن   ,١١٥٤٧٣١ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�صجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�صجلـة  ت�صامنية,   - للتجارة 

�نتهاء �أعــمال �لت�صفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�صركة.

امل�صفــي
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 مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سلم للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ال�سلم للمقاوالت 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٥٠٨٤٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالك ال�سالم للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  ال�سالم  مالك  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفته  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٠٥٩٢٠٨ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة عبداللـه اأحمد العا�سي املرهون واأوالده للتجارة �ش.�ش.و

اأحمد  عبداللـه  ل�سركة  امل�سفـــية  ب�سفـتــها  احلديثة  والتدقيق  االأعمال  موؤ�س�سة  تعلـن 
العا�سي املرهون واأوالده للتجارة �ش.�ش.و، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 

٢١٩٤٧٣٢، عن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

 مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون الزمرد العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتــه امل�سفي 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للتجارة  العاملية  الزمرد  عيون  ل�سركـة 

بالرقـــم ١٢٥٩٩٧٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 
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نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية للرعاية ال�سحية �ش.م.م
للرعاية  ال�سرقية  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سناين  جمعة  بن  يو�سف  بن  نا�سر  يعلـن 
ال�سحية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٧٩٧٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمتار للم�ساريع �ش.م.م

يعلـن نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة االأمتار للم�ساريع �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١٨٦٧٠٠،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 

م�سلم بن علي بن اأحمد جعبوب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�سلم بن علي اأحمد جعبوب وولده للتجارة - تو�سية

يعلـن م�سلم بن علي بن اأحمد جعبوب ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة م�سلم بن علي اأحمد جعبوب 
وولده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ١٠٤٥٧٩٩، عن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد ال�سان للتجارة - تو�سية

ال�سان للتجارة -  امل�سفـــي ل�سركــــة جمد  اأحمد جعبوب ب�سفـتــه  يعلـن م�سلم بن علي بن 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٠٥٠٤٩٤ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإبداع الذهبية العاملية �ش.م.م
الذهبية  االإبداع  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  البدراين  �سعيد  بن  خليفة  بن  حممد  يعلـن 
انتهاء  عن   ،١١٥١١٩٩ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البدراين �ش.م.م

�ش.م.م،  البدراين  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  البدراين  �سعيد  بن  خليفة  بن  حممد  يعلـن 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عن   ،١١١٦٩٩٠ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سدر للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م

للتنمية  م�سدر  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  البدراين  �سعيد  بن  خليفة  بن  حممد  يعلـن 
واال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ١٢٠٨٦٢٦، عن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

ماجد بن حممد بن حمد ال�سكيتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سماء املجد الذهبية- ت�سامنية
املجد  �سماء  م�ساريع  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سكيتي  حمد  بن  حممد  بن  ماجد  يعلـن 
عـــن   ،١١٥١٧٨٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - الذهبية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طيف االأمل الرائدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م�ساريع طيف االأمل 
الرائدة �ش.م.م، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١١٦٤٩٠٨، عن انتهاء اأعمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

با�سم بن حممد بن خليفة ال�سعيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دولفني ال�ساطي للتجارة �ش.م.م
ال�ساطي  دولفني  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  ال�سعيبي  خليفة  بن  حممد  بن  با�سم  يعلـن 
انتهاء  عن   ،١٠٧٧٣١١ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

م�سعود بن �سعيد بن �سهيل بيت �سعيد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ �سيهيتا للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن م�سعود بن �سعيد بن �سهيل بيت �سعيد ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة رذاذ �سيهيتا للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١٠٩٤٧١٤،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 

موزة بنت خمي�ش بن �سامل املقبالية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإح�سان للهند�سة والتجارة - ت�سامنية
للهند�سة  اإح�سان  ل�سركــــة  امل�سفـــية  ب�سفـتــها  املقبالية  �سامل  بن  خمي�ش  بنت  موزة  تعلـن 
عن   ،١٢٥٦٩٩١ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - والتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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قي�ش بن �سامل بن عبدالعزيز الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العود االأزرق لال�ستثمار �ش.م.م
االأزرق  العود  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  الروا�ش  عبدالعزيز  بن  �سامل  بن  قي�ش  يعلـن 
لال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ١٣٨٥٥١٦، عن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإ�سحاق بن خلفان بن �سليمان احل�سرمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكاتف اخلليج للتجارة �ش.م.م
اإ�سحاق بن خلفان بن �سليمان احل�سرمي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة تكاتف اخلليج  يعلـن 
انتهاء  عن   ،١٧٩٥٩٥٣ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

ماجد بن نا�سر بن ها�سل الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد اجلبل االأخ�سر للتجارة - ت�سامنية
يعلـن ماجد بن نا�سر بن ها�سل الرو�سدي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة اأوتاد اجلبل االأخ�سر 
عـــن   ،١٢٥٧٥٣٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد جبل �سم�ش - ت�سامنية

 - �سم�ش  اأوتاد جبل  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الرو�سدي  ها�سل  بن  نا�سر  بن  يعلـن ماجد 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٥٠٢٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

-222-



اجلريدة الر�سمية العدد )1442(

�سامل بن علي بن خلفان العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن �سامل بن علي بن خلفان العمراين ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة �سدم للتجارة واملقاوالت - 
اأعــمال  انتهاء  الـتجــاري بالرقــم ٣٢٣٨١٤٨، عن  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  ت�سامنية، وامل�سجلـة 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعيد بن �سليمان بن �سعيد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد الهند�سية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد ال�سيابي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأ�سد الهند�سية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عن   ،١١٥١٩٧٦ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرطبة للتطوير العقاري والتجارة �ش.م.م

للتطوير  قرطبة  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سيابي  �سعيد  بن  �سليمان  بن  �سعيد  يعلـن 
العقاري والتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٧٥٩٢، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سالح بن خمي�ش بن عبداللـه البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال البوادي للخدمات التجارية �ش.م.م
يعلـن �سالح بن خمي�ش بن عبداللـه البادي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة رمال البوادي للخدمات 
انتهاء  بالرقــم ٣٣١٢٦٠٧، عن  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  التجارية �ش.م.م، وامل�سجلـة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سالح بن هالل بن علي اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدائرة اخل�سراء خلدمات البيئة �ش.م.م
اخل�سراء  الدائرة  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  اخلليلي  علي  بن  هالل  بن  �سالح  يعلـن 
بالرقــم ١٠٨٦٢٥٤، عن  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  البيئة �ش.م.م،  خلدمات 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�ش الدولية للرخام واملحاجر �ش.م.م

يعلـن �سالح بن هالل بن علي اخلليلي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأطل�ش الدولية للرخام 
انتهاء  الـتجــاري بالرقــم ١١٢٣٩١٧، عن  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  واملحاجر �ش.م.م، وامل�سجلـة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن عي�سى بن م�سلم املع�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع التقنية الف�سية للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن عي�سى بن م�سلم املع�سني ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة م�ساريع التقنية الف�سية 
انتهاء  عن   ،١٠٧١٢٧١ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعيد بن حممد بن علي امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطاء اخلري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
للتجارة  ل�سركـة عطاء اخلري  امل�سفي  ب�سفـتــه  امل�سلحي  علي  بن  بن حممد  �سعيد  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم ١١١٤٥٣٨،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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زاهر بن حارث بن حممد ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج الكهلي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن زاهر بن حارث بن حممد ال�سعدي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة فلج الكهلي للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٠١٠١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خلفان بن �سامل بن هوي�سل احلب�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد االأخوة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن خلفان بن �سامل بن هوي�سل احلب�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة احتاد االأخوة للتجارة 
عن   ،١٠١٩٤٤٩ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن اأحمد بن بخيت الربعمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درب البوادي للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن اأحمد بن بخيت الربعمي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة درب البوادي للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٢٢٨٥٩٨ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامي بن خلفان بن عبداللـه البلو�سي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة االأثري للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سامي بن خلفان بن عبداللـه البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة م�ساريع واحة االأثري 
للمقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ٣٢٣٦١٠٢، عن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن ح�سن الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سحار ال�ساملة للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حممد بن ح�سن الفار�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأبراج �سحار ال�ساملة 
انتهاء  عن   ،١٢٠٧٣٠٣ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سيف بن �سلطان ال�سيباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة املا�سية �ش.م.م
املا�سية  يعلـن عبداللـه بن �سيف بن �سلطان ال�سيباين ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة الظاهرة 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٠٨٨٧٧٠ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن خليفة بن حممد النهدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأبناء خليفة النهدي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

النهدي  خليفة  اأبناء  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  النهدي  حممد  بن  خليفة  بن  �سامل  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٣٢٠٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإبراهيم بن يو�سف بن عبدالرحيم البلو�سي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركائز ال�سماء - ت�سامنية
يعلـن اإبراهيم بن يو�سف بن عبدالرحيم البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ركائز ال�سماء - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٣١٥٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سيف بن علي بن ن�سيب العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدبي�سي اجلديدة للتجارة - تو�سية
يعلـن �سيف بن علي بن ن�سيب العامري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م�ساريع الدبي�سي اجلديدة 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٠٥٢٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 

حممد بن منري بن حممد ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألياف ال�ساملة للتجارة �ش.م.م
ال�ساملة  االألياف  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سليماين  حممد  بن  منري  بن  حممد  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٦٤٣٠٢،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 

خالد بن �سامل بن خلفان الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الطريف اجلديدة �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سامل بن خلفان الكندي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة واحة الطريف اجلديدة 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٣٢٤٦٢٠ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبداع مق�سن للتجارة - ت�سامنية

اإبداع مق�سن للتجارة -  يعلـن خالد بن �سامل بن خلفان الكندي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٨٠٥٠، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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علي بن حميد بن علي اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأوالد علي بن �سليم اخلواطر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�سليم  بن  علي  اأوالد  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  اخلاطري  علي  بن  حميد  بن  علي  يعلـن 
اخلواطر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٧٠٠٢٣٥١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن حممد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأعماق �سافان احلديثة - ت�سامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن حممد الكثريي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م�ساريع اأعماق �سافان 
عـــن   ،١١٢٧٥٢٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - احلديثة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حيل بني كثري املميزة �ش.م.م

بني  ل�سركــــة م�ساريع حيل  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  الكثريي  �سعيد بن حممد  بن  يعلـن حممد 
كثري املميزة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ١١١٤١٢٤، عن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن حممد بن �سهيل املع�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناء اخلري ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية
ال�ساملة  اخلري  مناء  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  املع�سني  �سهيل  بن  حممد  بن  علي  يعلـن 
عـــن   ،١٢١٧٨٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اأحمد بن حممد بن �سامل البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سويرة احلديثة �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن حممد بن �سامل البادي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة م�ساريع ال�سويرة احلديثة 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٢٢٤٩٨٤ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن عامر بن حممد ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات ال�سفوة �ش.م.م
ال�سفوة  جموهرات  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  ال�سواعي  حممد  بن  عامر  بن  علي  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٠٢٢٦٢٩ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن عامر بن حممد ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سار و�سركاه �ش.م.م
و�سركاه  الب�سار  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  ال�سواعي  حممد  بن  عامر  بن  عبداللـه  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٠٤٦٠٣٣ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للم�سروعات الفنية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن عامر بن حممد ال�سواعي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة جمان للم�سروعات 
انتهاء  عن   ،١٠٧٣١٢١ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الفنية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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علي بن عبداحل�سني بن جمعة اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإنتاج ل�سناعة ال�سلفوكيماويات �ش.م.م
ل�سناعة  االإنتاج  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  اللواتي  بن جمعة  بن عبداحل�سني  يعلـن علي 
ال�سلفوكيماويات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ١٤٥٦٩٣٨، عن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عي�سى بن خلف بن حمود التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة عامل املعادن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  املعادن  عامل  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  التوبي  حمود  بن  خلف  بن  عي�سى  يعلـن 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٦١٢١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

را�سد بن �سلطان بن �سعيد الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الكامل للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  الكامل  �سعاع  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  الها�سمي  �سعيد  بن  �سلطان  بن  را�سد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٠٤٨٧٦٩ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن حمدان املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل جنوب لوى للتجارة - تو�سية
امل�سفـــي ل�سركــــة تالل جنوب لوى  املعمري ب�سفـتــه  يعلـن �سامل بن عبداللـه بن حمدان 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ١١٨٥٨١٩، عن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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نا�سر بن �سامل بن علي املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو معاذ الكثريي و�سركاه - ت�سامنية
يعلـن نا�سر بن �سامل بن علي املرزوقي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة اأبو معاذ الكثريي و�سركاه - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٩٧٩٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حمد بن �سامل بن حممد الزرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الديار ال�ساملة �ش.م.م
ال�ساملة  الديار  اآفاق  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  الزرعي  حممد  بن  �سامل  بن  حمد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٢٢٧٩٨٦ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

يون�ش بن �سليمان بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط املتقدمة للحلول �ش.م.م
يعلـن يون�ش بن �سليمان بن حمد العامري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة اخلطوط املتقدمة 
انتهاء  عن   ،١٠٠٣٠٢٢ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للحلول 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء العربية الوطنية �ش.م.م

العربية  ال�سحراء  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  العامري  بن حمد  �سليمان  بن  يون�ش  يعلـن 
انتهاء  ١٠٨١٦٩٤، عن  بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الوطنية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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 مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان لل�سيارات الفائقة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة 
بهوان لل�سيارات الفائقة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٧٥٠٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها املتحدة �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة 
املها املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٩٠٤٤٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 

غالب بن علي بن خمي�ش العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�ساروج احلديثة - ت�سامنية
يعلـن غالب بن علي بن خمي�ش العربي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة بوابة ال�ساروج احلديثة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٨٢٥٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبدالنا�سر بن �سعيد بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوفة لالإن�ساءات - ت�سامنية
يعلـن عبدالنا�سر بن �سعيد بن عبداللـه املعمري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة الكوفة لالإن�ساءات - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٧٩١٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حممد بن مرهون بن �سامل احل�سيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرابط امل�سرق �ش.م.م
امل�سرق  الرابط  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  احل�سيني  �سامل  بن  مرهون  بن  حممد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٣٢٧٥٢٢ بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجللم �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة اجللم �ش.م.م، وامل�سجلـة 
لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٥٢٧٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي 

را�سد بن �سمبيه بن عبدالقادر البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة الهرم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن را�سد بن �سمبيه بن عبدالقادر البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة درة الهرم للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١٤٥٣٠٣٣،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حمود بن حممد بن �سامل العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود حممد العوي�سي و�سريكه - ت�سامنية
يعلـن حمود بن حممد بن �سامل العوي�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة حمود حممد العوي�سي 
عـــن   ،١٣٢٩٥٦١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - و�سريكه 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأ�سواء االأ�سرار للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة اأ�سواء االأ�سرار للتجارة 

عـــن   ،١١٥٩٦٣٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

�ســــني زهينقيــانـــج

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة �ش.م.م

والتجارة  للخدمات  اأ�سواء قمة اجلبل  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  زهينقيــانـــج  �ســــني  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩٣٩٢٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سانة الرو�سة ال�سعيدة �ش.م.م

يعلـن هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ح�سانة الرو�سة ال�سعيدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠١١٤٥٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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عمر بن �سامل بن عايل اجلابري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل لل�سيد البحري �ش.�ش.و

يعلـن عمر بن �سامل بن عايل اجلابري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة امل�ستقبل لل�سيد البحري 

اأعــمال  الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٨١٨٠، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  �ش.�ش.و، وامل�سجلـة 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط االأ�سفر اال�سترياد والت�سدير �ش.م.م

يعلـن مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة اخلط االأ�سفر 

اال�سترياد والت�سدير �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٦٦٦٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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