
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٤٥(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بتعييـــن �سفيـــر.  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم 3١/ 2022   
ال�سلطانــــي  املر�ســــوم  اأحكـــام  بعــــ�ض  بتعديــــل  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم 32/ 2022   
رقـم 2020/٨٤ فـي �سـاأن الأمانــة العامـة ملجلـ�ض 

املناق�ســات. 
�سلطنـــة  اتفاقيــة بني حكومـــة  علـى  بالت�سديق  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم 33/ 2022   
عمــان وحكومــة جمهوريـــة فيتــنام ال�سرتاكية 
حلاملــي  التاأ�سرية  من  املتبــادل  الإعفــاء  حــول 
جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة 

والر�سمية. 
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة

                                              وزارة العــدل وال�ســـوؤون القانونيـــة
قرار جلنة قبول املحامني رقم 2022/٥/١6٤ باملوافقة على تاأ�سيــ�ض �سركــة مدنيــة للمحامـاة.

      وزارة العمــــل
اإعــالن ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابات عمالية.
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                                                          وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
الإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
االأمانة العامة ملجل�س املناق�صات

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2022/19.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سا العاملية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجعلي والدرعي للم�ساريع �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل ال�سرقية ال�ساملة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهايا املتميزة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع النه�سة الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور املدينة املا�سية للتجارة واملقاولت - تو�سية.
بـن حمـد  �سليمـان  اأبـناء  و�سالــم  �سعيــد  ل�سركــة  الت�سفـيــة  اأعمــال  بــدء  عـــن  اإعـــالن 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور امل�ستقبل العاملية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الأمان املميز �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن عبداللـه بن �سيف البلو�سي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة بوابة املوالح للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيموري ار�ساد للتجارة العامة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سن لالأعمال واخلدمات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذوق الراقي املتحدة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الألوان املو�سمية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ �سحم احلديثة - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اميايل خلدمات تو�سيل الطلبات �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيوت م�سقط املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جعفر ح�سني اإبراهيم و�سركاه �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الباطنة املتحدة - ت�سامنية.

اإعـــالن عــن بـــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــة �سعــيد بــن عوبــد �سعيــد قطــن و�سريكــه 
للتجـارة - ت�سامنيــة.

للتجـــارة  ال�ساملــــة  ال�سحيـــح  الأداء  ل�سركــة  الت�سفـيــــة  اأعمــال  بــدء  عـــن  اإعــالن 
واملقـــاولت - ت�سامنيــة.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم اأوروبا الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روافد ال�سدين املتحدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات روابي اجلبيل �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العز الدولية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البندقية للم�ساريع التجارية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني حبوب - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض اخلليج اجلديدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباح احلارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الكنوز الذهبية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع كمزار للمقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل م�سقط لال�ستثمار والتطوير الذكي - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلب�سي للنقليات - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الأفالج للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال للخدمات املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدائع �سيماء للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكارم ال�سلمي التجارية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املدى البعيد للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة�ساطئ �سيفة ال�سيخ �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف البلد للتجارة �ض.م.م.
اإعـــالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة �سيجما ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبادلة الطيبة الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املثايل الع�سرية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق الربيع للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة همايل املحافظة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع التلعة للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبوعلي اللواتي الع�سرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راية للتجارة واملقاولت �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرم للم�ساريع الإن�سائية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طارق واأحمد الروا�ض للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طارق ال�سالوات و�سريكه للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل �ساللة احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةم�ساريع كنوز ال�سرق املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهالل للخدمات الهند�سية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح الدين و�سريكه للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية املتحدة لل�سرافة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الداهم للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحم احلديثة خلدمات املياه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخلليج الرائدة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلابورة العقارية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية املتحدة للمالب�ض �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد واآن للتجارة �ض.م.م.

امليكانيكية  للخدمات  البحرية  امل�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
والهند�سية �ض.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الكوخ للإلكرتونيات - ت�ضامنية.
اجلهوري  حممد  بن  حميد  بن  حممد  ل�ضركة  الت�ضفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

و�ضريكته للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلدار املغناطي�ضي �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلمل العربي للتجارة �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مدائن ال�ضحراء للتجارة �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زهرة اخلزامي للزهور والهدايا �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ن�ضيم الغبي للتجارة - ت�ضامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضيان اجلهاور للتجارة الرائدة �ش.م.م.
اليحمدي  �ضليمان  بن  خلفان  بن  اأحمد  ل�ضركة  الت�ضفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امل�ضاريع امل�ضتقلة للتجارة �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االندماج لل�ضتثمار التجاري �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضرق االأو�ضط الف�ضية �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التني الدويل الفنون �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االأر�ش للحلول والتنمية الهند�ضية �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة عامل اخلليج للكروم - تو�ضية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جذور م�ضقط املتحدة �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأطياف عندام احلديثة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبناء حلي�ش الرو�ضدي للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احتاد اخلليج للم�ضاريع الرائدة �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلدول ملنتجات االألبان �ش.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع دار االإجناز للتجارة - ت�ضامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرفـــاء للم�ضاريــــع ال�ضاملة �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلليـــج للحـــلي ال�ضناعية والكماليات �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضدى للإن�ضاء والتعميــــر �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خط جمل�ش للتجارة �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النجوم املتلألئة احلديثـــة للتجــــارة �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة دانة الهنوف الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الدروازة العاملية �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإطللة الغد احلديثة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضيار العقارية - ت�ضامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طيف بهلء الذهبية - تو�ضية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة عامل النجوم لل�ضتثمار �ش.�ش.و.
اإعــلن عــن بــدء اأعمــال الت�ضفـيــة ل�ضركــة حممــود و�ضالــم وعبداللـه اأبنــاء خلفــان 

الرحبي - ت�ضامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طريق ال�ضفاء للتجارة �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاكن الزعفران للتجـــارة �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع احلوراء الذهبية للتجارة - تو�ضية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روافد املحيط للتجارة واملقاوالت  - تو�ضية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روافد البحرين للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الثمني لتطوير االأعمال �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روائع املنى للتجارة - ت�ضامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو اليقني للم�ضاريع املتكاملة �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة كر�ضاء املتحدة �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضنكلير نايت مريز لل�ضت�ضارات الهند�ضية �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة راجن للتجارة �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تعمري املدن احلديثة �ش.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضمال امللتقى الوطنية لبيع احلديد واخلردة - تو�ضية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرتفع للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارات اجلمايل �ض.م.م.

و�سريكه  الكثريي  �سعيد حممد  بن  اأحمد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 
للتجارة - ت�سامنية.

التجارية  والغافري  اخل�سوري  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ومقهى حممود الرحبي و�سركاه - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل جبل ر�سوى - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الزمن للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء بونت للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد املثايل للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات ال�ساطر للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات احليل للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مهاجري و�سريكه للتجارة وال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة الباطنة الع�سرية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال الباطنة املتميزة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان العاملية للخدمات اللوج�ستية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سامي حم�سة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الألوان للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سناء �سحار العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم اخلليج الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ندى الرمي�ض - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميامن اخلري للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلطوات املتحدة �ض.م.م.
اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة عقيق الداخلية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطاء البالد ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الكروم للتعدين �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه ال�سعدي واأولده للتجارة - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سفاء الأندل�ض للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلوير ل�سيانة املركبات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى ال�سالم للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوح احليل للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأدم الع�سرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبيد بن مبارك بن عثمان الر�سيدي وولده 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق العني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال اخلطمة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء اخلليج الذهبية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الفي للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفقات الرابحة لالأعمال الدولية �ض.م.م.
عبـدال�سمد  بن  ح�ســن  بن  عبدالر�سا  ل�سركــــة  الت�سفـيـــة  اأعمـــال  بــدء  عن  اإعــالن 

للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مازن ر�سدان و�سركاه �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة املدينة �ض.م.م.
للحلـــــــوى  الوطنـــي  ل�سركــة م�سنـــع اخلابــــورة  الت�سفـيـــة  اأعمـــال  بـــدء  اإعــــالن عن 

العمانية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الأزياء الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ف�ساء اخلليج العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحر الأ�سود املميز �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فخر البوادي الدولية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلويجر الأهلية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سيجر للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل الظاهرة املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤيا ال�ساملة للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روافد املحيط الذهبية - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب دار�سيت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن حممد واإخوانه للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي واأولده للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمـال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الر�سافة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادر اخل�سراء للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساعل ال�سور للخدمات ال�ساملة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ض الهدى املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الطيب املعمري للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق الربونزي للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج �سحار للمقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ستوب �سوب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤ�س�سة العقارية احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع العز ال�ساملة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سرور للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار امل�سرات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املدن احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سواء املتحدة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما �سناو املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الزاهية الذهبي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جود اخلابورة املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كناري جزماء احلديثة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحارى �سيان للتجارة - تو�سية.

الزعابي  بن عبداللـه بن حممد  ل�سركة حممد  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 
و�سريكه - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معجزات احلا�سب الآيل �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدف املا�سي للهند�سة والإن�ساءات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الوطن �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة اخليالية احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطراز املتكامل �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرفد املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزر اخلليج العاملية �ض.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيو ا�ض كي للتكنولوجيا �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدن اخلليج �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع جمي�ض للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سداء العالية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العتماد املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر الطموح للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيذاين للرتجمة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف لتكنلوجيا املعلومات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنان الع�سرية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقدمة لالإنتاج الفني �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة من�سة تفاهم �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حجيف للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادي العميق للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق الدقم لال�ستثمار �ض.�ض.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز العمران التجاري �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوج�ستية للرتويج والت�سويق �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإخال�ض الذهبية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن اأحمد بن حامد العبديل واأخيه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور احلياة املتميزة �ض.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/31

بتعييـــن �سفيـــر 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولــــى

يعني �سعود بن هالل بن �سعود ال�سيذاين، �سفريا لنا فوق العادة، ومفو�سا لدى جمهورية 

تنزانيا املتحدة.

�ملــادة �لثانيـــة

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

�سـدر فـي: 5 مــن ذي �لقعـدة �سنـة 1443هـ

�ملـو�فــــق: 5 مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/32

بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم ٨٤/2020

 فـي �ســـاأن الأمانـــة العامـــة ملجلــــ�ض املناق�ســـات

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/٨٤ فـي �ساأن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

ي�ستبدل بامللحقني رقمي )1( و )٢( املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/٨٤ امل�سار اإليه، 

امللحقان املرفقان.

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 6 مــن ذي القعـدة �سنـة 1٤٤3هـ
املـوافــــق: 6 مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

امللحــق رقــم ) 1 (

اخت�سا�سات الأمانة العامة ملجل�ض املناق�سات

1 - و�سع الإجراءات والربامج التي تهدف اإلى رفع كفاءة الإنفاق احلكومي وتعزيز املحتوى 
املحلي، املرتبطني بامل�ساريع وامل�سرتيات احلكومية.

٢ - اإعداد اأطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفـيذ امل�ساريع احلكومية، بهدف �سمان
املعتمدة،  باملوازنات  والتقيد  التغيريية،  الأوامر  وتقليل  تنفـيذها،  و�سرعة  جودتها، 

ومتابعة اللتزام بها، واتخاذ ما يلزم فـي �ساأنها.

٣ - تنظيم وتقدمي خدمات ال�سراء املوحد وفق اقت�ساديات الكم، واأف�سل املمار�سات واملعايري 
بها،  اللتزام  ومتابعة  املحلي،  املحتوى  وتعزيز  الإنفاق  كفاءة  رفع  بهدف  املجال،  فـي 

واتخاذ ما يلزم فـي �ساأنها.

٤ - اإعداد وو�سع متطلبات وم�ستهدفات املحتوى املحلي فـي امل�سرتيات وامل�ساريع احلكومية 
وعقودها، ومتابعتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية، ومتابعة اللتزام بها، واتخاذ ما يلزم 

فـي �ساأنها.

٥ - دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة للم�ساهمة فـي توطني ال�سناعات من خالل امل�سرتيات 
وامل�ساريع احلكومية بامل�ساركة مع اجلهات املخت�سة.

٦ - تنظيم العمليات والإجراءات الفنية واملالية املتعلقة باإدارة املناق�سات، لتحقيق ال�سفافـية 
وتكافوؤ الفر�س وامل�ساواة، وحرية التناف�س.

٧ - التن�سيق بني رئي�س جمل�س املناق�سات واأع�سائه لعقد الجتماعات واإعداد املو�سوعات 
التي تعر�س على املجل�س، وت�سمينها فـي جدول الأعمال، ومتابعة الجتماعات، وو�سع 

القرارات مو�سع التنفـيذ.

٨ - الإعالن عن املناق�سات التي تقع �سمن نطاق اخت�سا�س الأمانة العامة، وتلقي العطاءات 
اإحالتها  اأو  ودرا�ستها،  العطاءات  وفتح  ال�ست�سارية،  واملكاتب  واملقاولني  املوردين  من 

للجهات املخت�سة للدرا�سة والتحليل.

قانون  املقررة مبوجب  للحالت  بالن�سبة  املناق�سات  فـــي  التفـــاو�س  اإجـــراءات  اتخـــاذ   -  ٩
املناق�سات.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

1٠ - القيام بالأعمال التنفـيذية للجان املمار�سة التي ي�سكلها جمل�س املناق�سات، وفقا لأحكام 
قانون املناق�سات.

11 - تطوير الإجراءات املتعلقة باملناق�سات وامل�سرتيات احلكومية، ومتطلبات املحتوى املحلي، 
واإدارة امل�ساريع فـي اجلهات احلكومية املعنية، وتقدمي امل�سورة لها فـي هذا اخل�سو�س.

1٢ - متابعـــة اأعمـــال املناق�ســـات الداخليـــة للتاأكـــد مــن كفاءة الإجراءات، وتطبيق اأنظمة 
واإر�سادات اإدارة املناق�سات والعقود وامل�سرتيات، وتطبيق املحتوى املحلي.

اأ�س�س ومعايري  1٣ - ت�سنيـــف وت�سجيـــل املورديـــن واملقاولني واملكاتب ال�ست�سارية وو�سع 
لتقييم اأدائهم.

1٤ - مراجعـــة وتقييــم الأوامر التغيريية ومالحق العقود، للتحقق من التزام الأطراف 
مب�سوؤولياتهم التعاقدية، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.

1٥ - اإن�ساء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الأعمال املتعلقة باخت�سا�سات الأمانة العامة.

1٦ - و�سع برامج تدريبية لتاأهيل الكوادر الوطنية العاملة فـي جمال املناق�سات وامل�سرتيات، 
واإدارة امل�ساريع، واملحتوى املحلي، مبا ي�سمن رفع م�ستوى اأدائهم.

1٧ - و�سع اآليات ومعايري وموؤ�سرات لقيا�س املحتوى املحلي، ومدى دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة وم�ساهمة امل�سرتيات وامل�ساريع احلكومية فـي حتقيق الأهداف التنموية 

واملالية.

1٨ - امل�ساهمــــة فـي تطويــــر املوا�سفــات واملقايي�س الفنية للم�ساريع احلكومية، بالتن�سيق 
مع اجلهات املخت�سة.

1٩ - دعم ومتابعة التخطيط املايل للم�ساريع ومواءمتها مع اخلطط ال�سنوية واخلم�سية، 
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.

٢٠ - امل�ساركـــة فــــي تقييـــم خطـــط امل�ساريـــع ال�سنويـــة وترتيبــها ح�سب الأولوية، بالتن�سيق 
مع اجلهات املخت�سة.

٢1 - مراجعة ا�سرتاتيجيات تنفـيذ امل�ساريع مبا يحقق تكاملها مع بقية امل�ساريع احلكومية، 
وو�سع الإجراءات الالزمة ل�سمان جودة تنفـيذ كافة مراحل امل�ساريع احلكومية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

٢٢ - اإجراء الدرا�سات والبحوث فـي املجالت املرتبطة باخت�سا�سات الأمانة العامة.

الأمانة  باخت�سا�سات  ال�سلة  ذات  ال�سلطانية  واملرا�سيم  القوانني  اقرتاح م�سروعات   -  ٢٣

العامة، واإ�سدار اللوائح والقرارات املتعلقة بها، و�سمان متابعة تنفـيذها.

٢٤ - اإبرام التفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات ال�سلة باخت�سا�سات الأمانة العامة.

٢٥ - تعزيـــز وتطويــــر التـــعاون فــي الخت�سا�ســــات ذات ال�سلة بالأمانة العامة مع غريها 

من اجلهات املعنية فـي الدول واملنظمات واملوؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�س�سة.

٢٦ - متثيل �سلطنة عمان فـي املوؤمترات والفعاليات والجتماعات الإقليمية والدولية ذات 

ال�سلة باخت�سا�سات الأمانة العامة.

٢٧ - اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة مبقت�سى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

الأميــن العـــــــام

الملحـــق رقـــم ) 2 (

الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجل�س المناق�صات

املديرية العامة
 لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكتب متابعة امل�شاريع
)مديرية عامة(

املديرية العامة 
للم�شرتيات احلك�مية

املديرية العامة 
للمناق�شات

املديرية العامة 
للمحت�ى املحلي

املديرية العامة 
للإح�شاء 

والنظم الإلكرتونية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/33

بالت�سديق علـى اتفاقيــة بني حكومة �سلطنة عمان

 وحكومة جمهورية فيتنام ال�سرتاكية حول الإعفاء املتبادل

 من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقية بني حكومــة �سلطنة عمــان وحكومة جمهوريــة فيتنــام ال�سرتاكيــة حول 

الإعفاء املتبادل من التاأ�سرية حلاملي جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيــة واخلا�ســة واخلدمــة 

والر�سمية، املوقعة فـي مدينة هانوي بتاريخ 28 من اأبريل 2022م،

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: 6 مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 6 مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان

 وحكومة جمهورية فيتنام ال�سرتاكية حول الإعفاء املتبادل

 من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

اإن حكومة �سلطنة عمان، وحكومة جمهورية فيتنام ال�سرتاكية، )وامل�سار اإليهما اأدناه 
منفردين بــ "الطرف"، وجمتمعني بـ "الطرفني"(،

ورغبة منهما فـي تعزيز اأوا�سر ال�سداقة بني البلدين،
ورغبة منهما فـي ت�سهيل �سفر مواطنيهما، حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة 

واخلدمة والر�سمية، �سارية املفعول فـي اإقليم الطرف الآخر،
واإدراكا منهما باأن التعاون فـي هذه التفاقية ي�ستند على مبداأ امل�ساواة، واملعاملة باملثل،

قد اتفقتا على الآتي:

املــادة ) 1 (

تطبق اأحكام هذه التفاقية على حاملي اأي من جوازات ال�سفر الآتية:
اأ - جوازات  ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة، �سارية املفعول والتابعة ل�سلطنة عمان.
ب - جــوازات ال�سفر الدبلوما�سية والر�سميـة، �ساريـة املفعــول والتابــعة جلمهوريـة فيتنام 

ال�سرتاكية.

املــادة ) 2 (

1 - ي�سمح اأي طرف ملواطني الطرف الآخر، حاملي اأي من اجلوازات امل�سار اإليها فـي املادة )1(، 
الآخر دون  اإقليم الطرف  اأو اخلروج من  املرور عرب،  اأو  فـي،  البقاء  اأو  اإلى،  بالدخول 

متطلب التاأ�سرية، ملدة ل تتجاوز )90( ت�سعني يوما من تاريخ الدخول فـي كل مرة.
2 - يجب على مواطني اأي من الطرفني امل�سار اإليهم فـي الفقرة ال�سابقة الذين يرغبون فـي 
متديد اإقامتهم اأكرث من )90( ت�سعني يوما فـي اإقليم الطرف الآخر اتخاذ الإجراءات 
الالزمة لطلب تاأ�سرية من ال�سلطات املخت�سة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة )90( 

ت�سعني يوما.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

املــادة ) 3 (
اإليها فـي املادة )1(، واخلا�سة مبواطني اأي من  اأن تكون جوازات ال�سفر امل�سار  يجب 
اإقليم الطرف  اإلى  اأ�سهر على الأقل عند دخولهم  الطرفني، �سارية املفعول ملدة )6( �ستة 

الآخر.

املــادة ) 4 (

1 - يجب على مواطني اأي من الطرفني حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( 
عدم القيام باأي اأن�سطة مدفوعة الأجر تتطلب ت�سريح عمل فـي اأثناء بقائهم فـي اإقليم 

الطرف الآخر.
اإليها فـي  امل�سار  ال�سفر  اأي من جوازات  اأي من الطرفني حاملي  2 - يجب على مواطني 
املادة )1( الذين يرغبون فـي احل�سول على وظيفة، اأو اأن�سطة ربحية، اأو درا�سة، اأو اأي 
اأن�سطة اأخرى مدفوعة الأجر احل�سول على تاأ�سرية منا�سبة قبل و�سولهم اإلى اإقليم 

الطرف الآخر، وذلك وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتلقي.

املــادة ) ٥ (

اإليهــا فـــي  اأي مــن جــوازات ال�سفــر امل�ســار  اأي من الطرفــني حاملي  يجــب على مواطنــي 
اإقليم الطرف الآخر من خالل نقاط  اإلى، واملرور عرب، واخلروج من  املادة )1( الدخول 
الدخول  قيود  با�ستثناء  وذلك  قيود،  اأي  دون  الدولية،  للمنافذ  املخ�س�سة  احلدود  عبور 
املتعلقة بالأمن، واجلمارك، والهجرة، وال�سحة العامة والنظام العام، اأو اأي اأحكام اأخرى 

مطبقة قانونا على حاملي هذه اجلوازات.

املــادة ) 6 (

اإليها فـي  امل�سار  ال�سفر  1 - يعفــي كـال الطرفني مواطني الطرف الآخر حاملي جوازات 
املــادة )1(، باعتبارهم اأع�ساء فـي بعثة دبلوما�سية اأو قن�سلية اأو فـي منظمة دولية فـي 
اإلى، والبقاء فـي،  اإقليم الطرف الآخر، من متطلبات احل�سول على تاأ�سرية للدخول 
اأن  �سريطة  تكليفهم،  فرتة  خالل  الآخر  الطرف  اأرا�سي  من  واخلروج  عرب،  واملرور 

يكونوا قد ا�ستوفوا الإجراءات الالزمة لهذه املهمة.
اأ�سرهم  2 - ينطبق الإعفاء املمنوح للمذكورين فـي الفقرة )1( من هذه املادة على اأفراد 

الذين يحملون جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(.
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املــادة ) ٧ (
1 - ل توؤثر هذه التفاقية على حق ال�سلطات املخت�سة لأي من الطرفني فـي رف�ض دخــول 
مواطنــي الطرف الآخــر، حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( اإلى 
اإقليم كل منهما اأو تق�سري مدة اإقامتهم اأو اإنهائها، وذلك فـي حالة اعتبار املواطنني 
املعنيني غري مرغوب فيهم، اأو فـي حال متثيلهم خطرا على الأمن الوطني، اأو النظام 
العام، اأو ال�سحة العامة، اأو عندما يكون وجودهم فـي اإقليم الدولة ب�سفة غري قانونية.

2 - فـي حالة تاأثر اأحد مواطني الطرف الآخر مبوجب اأحكام هذه املادة، يجب على الطرف 
امل�سوؤول عن الإجراء اإخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية دون تاأخري.

املــادة ) 8 (

القوانني  باحرتام  اللتزام  من  الطرفني  من  اأي  مواطني  التفاقية  هذه  تعفي  ل   -  1
والأنظمــة املعمــول بها لدى الطرف الآخــر عنــد دخولهم اإقليمــه، مبا فـي ذلك القوانني 

والأنظمة املتعلقة بدخول واإقامة وعبور وخروج الأجانب.
2 - يجب على الطرفني تنفيذ هذه التفاقية وفقا للقوانني والأنظمة ال�سارية فـي كال 

البلدين.
3 - ل توؤثــر هذه التفاقيــة على اأي التزامات للطرفني نا�ســئة مبوجب التفاقيات الدولية، 

اأو اأي اتفاقيات ثنائية مربمة بني البلدين.

املــادة ) 9 (

كلي،  اأو  جزئي  ب�سكل  موؤقتا،  التفاقية  بهذه  العمل  تعليق  الطرفني  من  لأي  يجوز   -  1
لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة، اأو فـي حال خمالفة 

اأحكام هذه التفاقية.
2 - يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه التفاقية اإخطار الطرف الآخــر 
عــن التعليــق مع بيــان اأ�سبابه كتابــة عرب القنوات الدبلوما�سيــة قبل )7( �سبعة اأيام على 
الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما اأن عليه اإخطار الطرف الآخر بانتهاء 
مدة التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل )7( �سبعة اأيام على الأقل من اإنهاء 

فرتة التعليق.
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3 - ل يوؤثــر تعليــق العمــل بهــذه التفاقيــة على الو�ســع القانونــــي ملواطنــي اأي من الطرفني 
حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( الذين دخلوا م�سبقا اإلى اإقليم 

الطرف الآخر.

املــادة ) 10 (

1 - فـي حالة فقدان اأو �سرقة اأو تلف اأو بطالن �سالحية اأي من جوازات ال�سفر امل�سار 
اإليها فـي املادة )1( ملواطني اأي من الطرفني فـي اإقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة 
التي  الوثائق   - املعني  اإليها �ساحب اجلواز  ينتمي  التي   - القن�سلية  اأو  الدبلوما�سية 

متكنه من العودة اإلى الإقليم الذي ينتمي اإليه.
2 - يجب على البعثة الدبلوما�سية اأو القن�سلية اإبالغ اجلهات املخت�سة لدى الطرف الآخر 

على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�سية.

املــادة ) 11 (

القنوات  عرب   ،)1( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  ال�سفر  جوازات  من  مناذج  الطرفان  يتبادل   -  1
الدبلوما�سية، خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه التفاقية.

هذه  من   )1( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  اجلوازات  على  تغيري  اأي  حدوث  حالة  فـي   -  2
اجلوازات  من  مناذج  توفري  جوازاته  تغيري  مت  الذي  الطرف  على  يتعني  التفاقية، 
من  يوما  ثالثني   )30( قبل  الدبلوما�سية،  القنوات  عرب  الآخر،  الطرف  اإلى  املعدلة 

دخول هذا التغيري حيز التنفيذ.

املــادة ) 12 (

ي�سوي الطرفان اأي اختالف اأو خالف ين�ساأ عن تنفيذ اأو تف�سري اأحكام هذه التفاقية وديا 
من خالل امل�ساورات عرب القنوات الدبلوما�سية.

املــادة ) 13 (

اأحكام هذه التفاقية مبوافقتهما كتابة عرب القنوات  اأو مراجعة  يجوز للطرفني تعديل 
التنفيذ طبقا  الطرفان تدخل حيز  اأو تغيريات يتفق عليها  واأي تعديالت  الدبلوما�سية، 

للمادة )14( من هذه التفاقية، وتكون جزءا ل يتجزاأ منها.
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املــادة ) 14 (

اإخطار  اآخر  ت�سلم  تاريخ  يوما من  )30( ثالثني  بعد  التنفيذ  التفاقية حيز  تدخل هذه 

الداخلية لدى الطرفني الالزمة  الدبلوما�سية، باكتمال الإجراءات  القنوات  كتابي، عرب 

لدخول هذه التفاقية حيز التنفيذ. ت�سري هذه التفاقية ملدة غري حمددة، ويجوز لأي 

من الطرفني اإنهاء هذه التفاقية باإخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية، 

وفـي هذه احلالة �سيتم وقف العمل بهذه التفاقية بعد )90( ت�سعني يوما من تاريخ ا�ستالم 

اإخطار الإنهاء من قبل الطرف الآخر.

وقعت هــذه التفاقيـة فـي هانـوي يوم اخلمي�ض بتاريخ 28 اأبريــل 2022م، املوافق 27 رم�سان 1443هـ 

من ن�سختني اأ�سليتني باللغات: العربية، والفيتنامية، والإجنليزية، لكل منها ذات احلجية 

القانونية، وفـي حالة الختالف يعتد بالن�ض الإجنليزي.

عـــن حكومـــة �سلطنـــة عمـــان

�سالح  حممد اأحمد ال�سقري

�سفيـر �سلطنة عمان

 لدى جمهورية فيتنام ال�سرتاكية

عن حكومـة جمهورية فيتنام ال�سرتاكية

فام كواجن هيو 

نائب وزير ال�سوؤون اخلارجية

بجمهورية فيتنام ال�سرتاكية
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AGREEMENT BETWEEN 
 THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN 

AND  
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF 

VIET NAM 
ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF 
DIPLOMATIC, SPECIAL, SERVICE, AND OFFICIAL 

PASSPORTS 

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the 
Socialist Republic of Viet Nam, (hereinafter referred to individually as 
‘Party’ and collectively as the ‘Parties’), 

Desiring to strengthen the friendly relations between the two countries, 

Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of valid 
diplomatic, special, service, and official passports into the territory of the 
other Party, 

Recognizing that cooperation within this Agreement is based on the 
principles of equality and reciprocity, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The provisions of this Agreement apply to the holders of any of the 
following passports: 

(a) Valid diplomatic, special, and service passports of the Sultanate of
Oman.

(b) Valid diplomatic and official passports of the Socialist Republic of
Viet Nam.
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Article 2 

1. Either Party shall allow nationals of the other Party, holders of any of
the passports referred to in Article 1, to enter into, stay in, transit
through, and exit from the territory of the other Party without a visa
for a period of ninety (90) days from the date of each entry.

2. Nationals of either Party, referred to in the preceding paragraph, who
wish to extend their stay for a period longer than ninety (90) days in
the territory of the other Party, shall go through the necessary
procedures for a visa request from the competent authorities of the
other Party prior to the expiration of the ninety (90) days period.

Article 3 

The passports referred to in Article 1, belonging to nationals of either 
Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on entry into 
the territory of the other Party.  

Article 4 

1. Nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in
Article 1, shall not undertake any paid-activity that requires a work
permit during their stay in the territory of the other Party.

2. Nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in
Article 1, who seek employment, gainful activities, study, or any other
paid activities, shall obtain an appropriate visa prior to their arrival to
the territory of the other Party in accordance with the laws and
regulations of the receiving Party.

Article 5 

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in 
Article 1, shall enter into, transit through, and exit from the territory of 
the other Party through the border-crossing points open to international 
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traffic without any restriction, except for entry restrictions relating to 
security, customs, immigration, public health and  public order, or any 
other provisions legally applicable to the holders of these passports.  

Article 6 

1. Each Party shall exempt nationals of either Party, holders of any of the
passports referred to in Article 1, being members of the diplomatic or
consular mission or international organization located in the territory
of the other Party, from visa requirements for the entry into, stay in,
transit through and exit from the territory of the other Party during the
period of their assignment provided that they have fulfilled the
necessary procedures for the assignment.

2. The exemption granted to the persons referred to in paragraph 1 of
this Article also applies to members of their families provided that they
are holders of any of the passports referred to in Article 1.

Article 7 

1. This Agreement does not affect the right of the competent authorities
of either Party to refuse entry of the nationals of the other Party,
holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their
respective territories, reduce their period of stay, or terminate it, where
the nationals in question are considered persona non grata, where they
may present a risk to national security, public order, or public health,
or where their presence within the respective territory is found to be
illegal.

2. Where a national of the other Party has been affected by the provisions
of this Article, the Party responsible for the aforementioned action
shall notify the other Party in writing through diplomatic channels
without delay.
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Article 8 

1. This Agreement does not exempt nationals of either Party from the
obligation to respect the laws and regulations of the other Party when
entering into its territory, including but not limited to the laws and
regulations concerning the entry, stay, transit, and exit of foreigners.

2. The Parties shall implement this Agreement in accordance with the
laws and regulations in force in both countries.

3. This Agreement does not prejudice any obligations of the Parties
arising under international agreements or any bilateral agreements
concluded between the two countries.

Article 9 

1. Either Party may temporarily suspend the application of this
Agreement, completely or partially, for reasons relating to national
security, public order, or public health, or in case of violation of the
provisions of this Agreement.

2. The Party who wishes to suspend the application of this Agreement,
shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons
thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days
before the entry of this suspension into force, and shall also inform the
other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic
channels, at least seven (7) days before the end of the suspension
period.

3. The suspension of the application of this Agreement shall not affect
the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the
passports referred to in Article 1, who have already entered into the
territory of the other Party.

-28-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

5

Article 10 

1. In case of loss, theft, damage, or invalidity of any of the passports
referred to in Article 1 by a national of either Party in the territory of
the other Party, the diplomatic or consular mission to which the holder
of the passport in question belongs, shall provide them with the
documents that enable them to return to the territory of the Party to
which they are nationals of.

2. The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly
notify the competent authorities of the other Party of such incidents
through diplomatic channels.

Article 11 

1. The Parties shall exchange specimens of the passports referred to in
Article 1, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the
date of signature of this Agreement.

2. In case of introduction of any changes in the passports referred to in
Article 1 of this Agreement, the Party, whose passports have been
changed, shall provide specimens of the changed passports to the other
Party, through diplomatic channels, thirty (30) days prior to the entry
of these changes into force.

Article 12 

The Parties shall settle any difference or dispute arising out of the 
implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by 
consultations through diplomatic channels.

Article 13 

The Parties may amend and revise the provisions of this Agreement by 
mutual consent in writing through diplomatic channels. Any revision or 
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amendment shall come into effect according to Article 14 of this 
Agreement and accordingly form an integral part of this Agreement. 

Article 14 

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of 
receipt of the last written notification through diplomatic channels, on the 
fulfilment of their respective internal procedures required for that 
purpose. The Agreement shall remain valid for an indefinite period of 
time, unless one of the Parties notifies the other Party in writing, through 
diplomatic channels, of its decision to terminate it. In such case, this 
Agreement will be terminated after ninety (90) days from the date of 
receipt of such notification by the other Party. 

This Agreement is signed in Hanoi on 28 of April 2022 in two originals 
in the Arabic, Vietnamese, and English languages, all texts being equally 
authentic. In the case of discrepancy of interpretation, the English text 
shall prevail. 

FOR THE GOVERNMENT 
OF THE     

SULTANATE OF OMAN 

SALEH MOHAMED AHMED 
ALSAQRI 

Ambassador of the Sultanate of 

Oman to the Socialist Republic of 

Vietnam 

FOR THE GOVERNMENT 
 OF THE  

SOCIALIST REPUBLIC OF 
VIET NAM 

PHAM QUANG HIEU 

Deputy Minister of Foreign Affairs 
of the Socialist Republic of Vietnam 
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2022/5/164

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيـ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2022/4 بتاريخ 2022/5/24م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقة علــى تاأ�سيـ�س �سركـة / حممد البلو�سي وعلي البادي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

)�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي: 1443/10/23هـ 

املوافـــــق: 24/ 5 /2022م

د . يحيـــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيـــــــــــ�س جلنــــــــة قبـــــــــــول املحــــامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنه فـي يوم اخلمي�س املوافق 2021/10/7م، اتفق املحامون "ال�سركاء" املذكورون اأدناه على 
تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا الأحكام قانون 
املحاماة ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي رقــــم 96/108، واأحكـــام القـــرار الـــوزاري رقــــم 99/70 

ال�سادر فـي �ساأن ال�شروط واالإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة. 
ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

يكـــون ا�ســـم ال�سركــــة: حممـــد البلو�ســـي وعلـــي البـــادي للمحامـــاة واال�ست�ســـــارات القانونيــة 
)�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

يكــــون مركـــــــز ال�سركـــــة الرئي�ســي فــــي واليــــــة �سحـــــــار، ويجــوز لل�سركــة اأن تن�سئ فروعا 
اأخرى داخل �سلطنة عمان وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم 
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء االآتيــن:

حمل الإقامة/العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

حما�سة - والية الربمييعماينحممــــــــد بــــــن حــ�ســــــن البلو�ســــي1

فلج القبائل - والية �سحار  عماينعلـــــــــــــــي بــــن را�ســــــــــــد البـــــــــــــــادي2
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غر�س ال�شركــة

املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة واال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة 

عن االآخرين فـي الدعـــاوى واالأعمـــال القانونية االأخـــرى الكفـيلـــة بحفظ وا�سرتداد حقــوق   

موكليهــــم والدفـــاع عـــن تلك احلقــــوق �ســــواء كانــت مادية اأو معنوية، والعمــل فـي جمال 

احلقوق اخلا�سة بامللكية الفكرية وال�سناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل االأعمال املرتبطة 

مبهنة املحاماة من احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم 

الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  االخت�سا�س  ذات  االإدارية  واللجان  الـــعام  واالدعـــاء 

االأخـــرى والدفـــاع عنهــم فـــي الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة 

القانونية لطالبيها و�سياغة العقود واتخاذ االإجراءات القانونية ب�ساأنها.

مـــدة ال�شــركة

املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها 

اأو ت�سفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�س مــال ال�شركــة

املـــادة ) 6 (

راأ�س مـال ال�سركــة )5.000 ر.ع( خم�سـة اآالف ريــال عماين مق�ســم اإلـى )10( ع�سر ح�س�س، 

كاالآتي:

الن�شبةعدد احل�ش�سال�شــــمم

50٪5حممــــــــد بــــــن حــ�ســــــن البلو�ســــي1

50٪5علـــــــــــــــي بــــن را�ســــــــــــد البـــــــــــــــادي2
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (
توزع االأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مــــال ال�سركــــــة، وفـي حالة 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإلى ال�سنة التالية، وال توزع االأرباح اإال بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

مدير ال�شركـــة

املـــادة ) 8 (

اأ - يتولـــــى اإدارة ال�سركة مدير يعينــــه ال�سركاء باالإجماع وميكن اأن يكــــون مـن بني ال�سركــــاء 

اأو غريهم من املحامني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحاماة.

ب - يتولى املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن االآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة الأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وذلك ح�سب 

مقت�سيات العمل.

د - ي�ســاأل املديـــر ب�سفـــة �سخ�سيـــة جتـــاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة االأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي االإدارة.
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هـ - ال يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال االإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على االأقــل من تاريــخ االعتــزال واإال كان م�سوؤوال عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ال يجوز لل�سريك دون موافقة باقــي ال�سركــاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة، اأو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�شها.

ج - يجوز الأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

عــــــو�س لأي من ال�شركـــــــاء، وب�شرط موافقة ال�شركـــــاء الآخريـــن اإذا كان التنـــازل للغيـر 

ويجوز لكل �شريك اأن يطلب ا�شرتداد احل�شة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.

د - ال يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء باالإجماع.

و - ال يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإال بح�سورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء

املـــادة ) 10 (

ال يحق الأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء االآخرين باأي من االأعمال االآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو اال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان،

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.

كيفـية حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها

املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد االأ�سباب االآتية:

1 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

2 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

3 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد االأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

4 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

5 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ال تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.

6 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �شـــاأن ال�شروط

واالإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة االعتباريـــة 

بالقـــــدر الــــالزم للت�سفـيـــة، وي�ســـاف اإلى ا�ســـم ال�سركــــة خـــالل مــــدة الت�سفـيــــة عبــــارة 

)حتت الت�سفـية(.
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ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ال تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 

د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا الأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر الأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  واالتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ساء.

القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ) 12 (

باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  اأحكام  تطبق  العقد  هــذا  فـي  نــ�س  ب�ساأنــه  يرد  مل  فـيما 

ال�سلطاين رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �شاأن ال�شروط والإجراءات الالزمة 

لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإلى حله 

وديا فاإذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز الأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا الأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 

- حممـــــد بـــن ح�ســــن البــــلو�سـي                                                   التوقيـــع

- علــــــــــــي بـــــن را�ســــــــــد البــــــــــادي                                                   التوقيـــع
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

عمـــال  اأن  عمان  �سلطنة  لعمــال  العام  واالحتــاد  العمالية  واالحتادات  العمالية  النقابات  وعمل 

)موؤ�س�سة ج�سر ال�سرق االأو�سط( تقدمـــوا اإلى املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة بالــوزارة 

بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية, ولكل مت�سرر احلق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على اأن 

يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا 

الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

اإعـــــــــالن

ب�ساأن ت�سجيل نقابة عمالية

ت�سكيل  نظام  ب�سـاأن   2018/500 رقم  الوزاري  القرار  اإلـى  ا�ستنـــادا  العمـــل  وزارة  تعلن 

وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان اأن 

عمـــال )م�ست�سفى خط احلياة( تقدمـــوا اإلى املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة بالــوزارة 

بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية, ولكل مت�سرر احلق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على اأن 

يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا 

الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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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 : 121870

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل جميع املالب�س واملن�سوجات, الغ�سيل اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سة البي�ساء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سور, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126415

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل البحري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحري لل�سحن واخلدمات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 80 ر.ب: 415, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142889

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز جمان الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151241

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توزيع املياه املعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سافـي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152663
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سمل  )ل  ال�سكرية,  واحللويات  املخابز  ملنتجات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 
والعطارة,  والتوابل  والنب  للمك�سرات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  املخابز( 
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للم�سروبات واملرطبات )الغازية وال�ساخنة( البيع 
البيع  واملخلالت,  والزيتون,  والبي�س  اللبان  ملنتجات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة 
ومنتجاتها,  البحرية  املاأكولت  من  وغريها  لالأ�سماك  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة 
البيع  والتمور,  الطازجة  واخل�سراوات  للفواكه  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 
املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  اللحوم,  ومنتجات  للحوم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة 

املتخ�س�سة للدواجن املذبوحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وي�سك �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:869 ر.ب:115, بركاء, حمافظة جنوب الباطنة, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/15

ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاوؤهم )حمامون وم�ست�سارون فـي 
القانون(

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 686 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153029
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوحات توزيع كهربائية, لوحات حتكم كهربائية, لوحات مفاتيح كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع احل�سن للمفاتيح الكهربائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153069

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مفاتيح قطع الدارات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع احل�سن للمفاتيح الكهربائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153521

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات, خدمات املطاعم خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآراء الرواد لتجارة الأغذية �سركة �سخ�س واحد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3327 ر.ب: 34719 اخلرب, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/16

اأبوغزالة للملكية الفكرية  ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153522
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  خزفـيات  عازلة,  �سوائل  حافظات  للم�سروبات,  حراري  عزل  اأوعية  �سرب,  اأوعية 
منزلية, كوؤو�س, اأقداح, اأطقم قهوة, اأواين مائدة, اأكواب من الورق اأو البال�ستيك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دبليو اأ�س اأند لندن اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فلبينية

 ,1550 �سيتي  ماندالويونغ  باتو,  بويانغ  باينز�سرتيت,   ,6  # ويرهاو�س  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ميرتومانيال, الفلبني

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/16
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153523
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا منكهات للقهوة, ب�سكويت, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, كعك �ساي, �سوكولتة 
حلويات, بوظة, حمليات طبيعية, خبز, زجنبيل, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية 
باحلليب,  �سوكولتة  م�سروبات,  باحلليب,  قهوة  م�سروبات,  باحلليب,  كاكاو  م�سروبات, 
خبز فطائر, �سندوي�سات, معجنات, خبز اأفرجي, بيتزا, منكهات الفانيال لغايات مطبخية, 
العطرية  الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات 
م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة, �ساي 
مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل, �سلطة, مو�س, �سوكولتة, ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي, حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, معجون اأ�سا�سه 

ال�سوكولتة, معجون �سوكولتة يحتوي على مك�سرات, �سل�سلة املعكرونة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دبليو اأ�س اأند لندن اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فلبينية

 ,1550 �سيتي  ماندالويونغ  باتو,  بويانغ  باينز�سرتيت,   ,6  # ويرهاو�س  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ميرتومانيال, الفلبني

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/16
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153525
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الوجبات  املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي  املقاهي خدمات  الكافترييات خدمات  خدمات 
اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دبليو اأ�س اأند لندن اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فلبينية

 ,1550 �سيتي  ماندالويونغ  باتو,  بويانغ  باينز�سرتيت,   ,6  # ويرهاو�س  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ميرتومانيال, الفلبني
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153526
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة, الكانتينات, 
خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بابا جونز انرتنا�سيونال, انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,40299 واي  كي  لوي�سفـيل,  بوليفارد,  جونز  بابا   2002 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153600

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتوجيه الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغنجة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153693

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مراكز ال�سحة)خدمات �سيدلية( اإعداد ال�سيدلين للو�سفات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساريع املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153700
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة املجل�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153891
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوربات  مربيات,  مقلية,  بطاطا  رقائق  حمفوظة,  فواكه  زبدة  لالأكل,  �ساحلة  دهون 
خ�سراوات جمففة, زيوت للطعام, ق�سدة. منتجات األبان, جبنة, متور, حليب, هالم جلي 
الفواكه, حلوم �سمك غري حي, جلي هالم للطعام, منتجات احلليب, حلم خنزير مملح, 
بي�س, خملالت, �سمك تونا, حلوم دواجن غري حية, زيت جوز الهند للطعام, رقائق فواكه 

اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه, حليب مركز, حليب اللوز, حليب جوز الهند.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت, القبلة, قطعة رقم 6, مبنى رقم 59, مكتب رقم 24, الدور 

الأول, الكويت
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/28

ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153893
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوفان بذور حبوب غري معاجلة, خ�سراوات طازجة, زهور طبيعية,  ثمار اجلوز فواكه, 
قمح, فواكه طازجة, غالل حبوب, دواجن حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت, القبلة, قطعة رقم 6, مبنى رقم 59, مكتب رقم 24, الدور 
الأول, الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/28
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153894
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات, خال�سات لتح�سري 
امل�سروبات, ع�سائر فواكه, اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات, مياه معدنية 
م�سروبات, ع�سائر خ�سراوات م�سروبات, ماء ال�سودا م�سروبات غري 

كحولية, مياه غازية مرطبات غري كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت, القبلة, قطعة رقم 6, مبنى رقم 59, مكتب رقم 24, الدور 
الأول, الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/28
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154115
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حماليل مانعة لتكون الرغوة فـي املراكم خالت ا�سيتات, كيماويات خالت ا�سيتات, �سليلوز 
كربونات  �سناعية,  لغايات  لوا�سق  املحركات,  وقود  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  معاجلة  غري 
كيميائية  حفازات  الإمنيوم,  �سيليكات  الومينا  القلوية,  الرتبة  فلزات  قلويات  من�سطة, 
لتلدين  م�ستح�سرات  الورق,  تعليق  لوا�سق  للفالتر,  للمر�سحات  كربون  كربون,  حيوية 
ح�سوات  �سناعية,  لغايات  الكربون  �سناج  اجلدران,  لبالط  لوا�سق  قلوية,  فلزات  املعادن 
وقود  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  احرتاق  م�ستح�سرات  العربات,  هياكل  لإ�سالح  معجونية 
لإزالة  كيميائية  م�ستح�سرات  املعادن,  �سباكة  لت�سهيل  كيميائية  م�ستح�سرات  املحركات, 
الكربون املرت�سب فـي املحركات, م�ستح�سرات كيميائية ل�سناعة املينا, عدا الأ�سباغ, مواد 
فلزات, م�ستح�سرات  ا�سمنت  �سليلوز  والزيوت, حفازات  الدهانات  للخر�سانة عدا  حافظة 
كيميائية  كوا�سف  وبيطرية,  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  علمية  لغايات  كيميائية 
بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية, مواد حافظة لال�سمنت عدا الدهانات والزيوت, 
م�ستح�سرات  معاجلة,  غري  اإبوك�سية  راتنجات,  ترويق,  م�ستح�سرات  تثليج,  جتهيزات 
كيميائية ملنع العفن الفطري, كيماويات لت�سنيع الدهانات, م�ستقات ال�سليلوز, كيماويات, 
مواد تر�سيح بال�ستيك غري معالج, مواد خزفـية حبيبية ت�ستخدم كو�سط تر�سيح, مقويات 
كيميائية,للورق تراكيب خزفـية للتلبيد, حبيبات وم�ساحيق, اإ�سافات كيميائية للزيت ن�سا 
لغايات �سناعية مغاط�س,غلفنة لب اخل�سب, عجينة الورق ف�سكوز, م�ستح�سرات لتوفـري 
ا�ستهالك الوقود, م�ستح�سرات لتنقية الغاز, مركبات لإطفاء احلريق, م�ستح�سرات م�سادة 
راتنجات  لل�سباكة, م�ستح�سرات غلفنة بال�ستيك غري معالج  قولبة  للنار, م�ستح�سرات 
ا�سطناعية غري معاجلة, �سليكات �سيليكات تالك, �سليكات املغني�سيوم, م�ستح�سرات فلكنة 
كربيتات زركونيا غراء لغايات �سناعية, مواد تر�سيح, م�ستح�سرات كيميائية, مواد تر�سيح 
مواد معدنية, �سمغ مواد ل�سقة, لغايات �سناعية مواد ت�سنيعية لمت�سا�س الزيت, تراكيب 

ل�سناعة خزفـيات فنية, كربيد ال�سيليكون مادة خام, راتنجات بوليمرات غري معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفراك�س اأي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,14150 نيويورك  توناواندا,   120 �سويت  باركواي,  ريفـريووك   600 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
بلد   ,2021/11/9 الأولوية:  تاريخ   ,97116322 الأولوية:  االأولويــــــة:)رقم  حــــــــق 

) US :الأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154116
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمولت امل�سنوعات الفولذية مر�سحات فالتر, لتنظيف هواء التربيد للمكائن, معدات 
اإ�سعال ملحركات الحرتاق الداخلي, حمركات طائرات, اأوعية اأو حاويات اأجزاء اآلت, اآلت 
ت�سنيع القار, اآلت تر�سيح, اآلت �سباكة, حمركات بخارية, اآلت معاجلة اخلامات, حمركات 
واملكائن  للمحركات  التلوث  �سد  اأدوات  الربية,  املركبات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  نفاثة 
بطانات, مكابح بخالف امل�ستخدمة للمركبات, مداخن للمراجل الآلية, قوالب اأجزاء اآلت, 
الورق, حمركات للمركبات احلوامة  اآلت ت�سنيع  اآلت,  اأجزاء  القوالب عدد  ت�سكيل  اآلت 
حمركات جوية, �سمعات اإ�سعال ملحركات الحرتاق الداخلي, حمامل مقاومة لالحتكاك, 
لالآلت مقت�سدات, وقود للمحركات واملكائن, مكائن للقوارب, مراجل للمحركات البخارية, 
مكائن بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية, مبادلت حرارية اأجزاء اآلت, كامتات �سوت 
للمحركات واملكائن, مر�سحات فالتر, اأجزاء اآلت اأو مكائن, اأجهزة حتويل الوقود ملحركات 
الحرتاق الداخلي م�سعات لتربيد, املحركات واملكائن اأنابيب املراجل اأجزاء اآلت, حمولت 
�سنادات  ومكائن,  حمركات  عوادم  املكائن  عوادم  مت�سعب  الن�سيج  ل�سناعة  اآلت  حمفزة 

الفرامل بخالف التي للمركبات, اأجهزة غلفنة اآلت طباعة )اآلت ورق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفراك�س اأي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيويورك14150,  توناواندا,   120 �سويت  باركواي,  ريفـريووك   600 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

بلــــد   ,2021/11/9 الأولويـــة:  تاريــخ   ,97116322 الأولويـــة:  االأولويــــــة:)رقم  حــــــــق 

) US :الأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154117

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تخدير, اإبر لغايات طبية, اإبرللخياطة اجلراحية, ق�ساطر, حماقن ,اأنابيب ت�سريف 

لغايات طبية, اأكيا�س مائية لغايات طبية, اأكيا�س ثلج لغايات طبية, اإبر حقن حماقن لغايات 

طبية, اأجهزة واأدوات طبية, حماقن للرحم, حماقن مهبلية, حماقن اإحليلية, حقن لغايات 

طبية, كمادات حرارية لأغرا�س الإ�سعافات الأولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفراك�س اأي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,14150 نيويورك  توناواندا,   120 �سويت  باركواي,  ريفـريووك   600 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

بلــــد   ,2021/11/9 الأولويـــة:  تاريــخ   ,97116322 الأولويـــة:  االأولويــــــة:)رقم  حــــــــق 

) US :الأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154118

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق كربون, ورق مقوى, اأغلفة للكتب اأو الر�سائل قرطا�سية, اأن�سجة لتجليد الكتب ورق 

خيوط  الكتب,  جتليد  قما�س  الكتب,  لتجليد  مواد  الكتب,  جتليد  ربط  اأ�سرطة  تر�سيح, 

اأ�سرطة ل�سقة  اأو البال�ستيك للتعبئة  الورق  اأكيا�س مغلفات واأجربة, من  جتليد الكتب, 
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للطبخ  اأكيا�س  منزلية  لغايات  اأو  للقرطا�سية  ل�سقات  منزلية,  لغايات  اأو  للقرطا�سية 

بوا�سطة فرن امليكروويف, بطانات ورقية للجوارير, معطرة اأو غري معطرة ورق, اأ�سرطة 

ل�سقة قرطا�سية, �سفائح من الورق قرطا�سية, ورق تغليف واقيات اأو اأغطية ورقية مواد 

تر�سيح ورقية, ورق م�سيء, مواد بال�ستيكية للت�سكيل, رقائق بال�ستيكية للتغليف, اأ�سرطة 

من الورق, بخالف اخلردوات وزينة ال�سعر, اأ�سرطة تلقائية الل�سق للقرطا�سية اأو للغايات 

من  لف  اأوراق  اخل�سب  لباب  من  ورق  قرطا�سية,  اخل�سب  لباب  من  مقوى  ورق  املنزلية, 

الورق  الأوعية احلارة, منا�سف من  املواد من  لبادات ورقية حلماية  امل�ستخل�س  ال�سليلوز 

�سفائح ف�سكوزية للف, �سمغ مواد ل�سقة, للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية, اأقم�سة ل�سقة 

لأغرا�س القرطا�سية, م�سافـي قهوة من الورق, مواد تغليف م�سنوعة من الن�سا, عجائن 

�سل�سال البوليمرات, مواد تغليف تو�سيد اأو ح�سو, من الورق اأو الكرتون, مواد ح�سو من 

الورق اأو الكرتون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفراك�س اأي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,14150 نيويورك  توناواندا,   120 �سويت  باركواي,  ريفـريووك   600 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

بلــــد   ,2021/11/9 الأولويـــة:  تاريــخ   ,97116322 الأولويـــة:  االأولويــــــة:)رقم  حــــــــق 

)US :الأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154120
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خام  قطن  احلراري,  ال�سعاع  ملنع  للغاليات  مركب  معاجلة  �سبه  �سليلوز  اأ�سيتات,  خالت 
للح�سو ل�سد ال�سقوق, عوازل كهربائية, اأغطية حلائية لعزل ال�سوت, جتهيزات غري معدنية 
لالأنابيب املرنة, جتهيزات غري معدنية لالأنابيب ال�سلبة, مواد غري مو�سلة لالحتفاظ 
عازلة  دهانات  املباين,  فـي  للرطوبة  عازلة  مواد  عازل,  ورني�س  عازلة,  اأن�سجة  باحلرارة, 
�سوف معدين عازل, ميكا خام اأو معالج جزئيا, عوازل لق�سبان ال�سكك احلديدية, عوازل 
للكبالت, عوازل للم�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي, عوازل اأ�سرطة عازلة ل�سقات عازلة, 
مواد حرارية عازلة, مواد عازلة لل�سوت, مواد تبطني مطاطية اأو بال�ستيكية, مركبات ملنع 
الإ�سعاع احلراري, ورق للمكثفات الكهربائية, اأطواق منع الت�سرب لالأنابيب, األياف مفلكنة 
للتغليف  لي�ست  بال�ستيكية  اأغطية  عازل,  معدين  خبث  �سوف,  بال�ستيكية,  حلام  خيوط 
الن�سيجي  ال�ستخدام  لغري  مرنة,  خيوط  معاجلة  �سبه  منتجات  ا�سطناعية,  راتنجات 
واأجربة,  مغلفات  اأكيا�س  املكابح,  لتبطني  معاجلة  �سبه  مواد  الكلت�س,  للقاب�س  بطانات 
من املطاط للتغليف اأربطة ل�سقة بخالف القرطا�سية ولي�ست لغايات طبية اأو منزلية, 
للعزلأ�سرطة  الزجاجية  اللياف  من  الن�سيجياأن�سجة  ال�ستخدام  لغري  كربونية,  األياف 
ل�سقة من�سوجة, مواد عازلة, خراطيم ن�سيجية, اأطواق منع الت�سرب, لباد عازل, قفازات 
اأوراق من ال�سليلوز امل�ستخل�س لي�ست للتغليف, ورق عازل, رقائق معدنية للعزل,  عازلة, 
�سوف الزجاج للعزل, األياف زجاجية للعزلل, مواد تر�سيح رغوات �سبه معاجلة اأو اأغ�سية 
بال�ستيكية,حلقات من املطاط اأو الألياف املفلكنة, �سمامات من املطاط الهندي اأو الألياف 
اأ�سرطة  لالنابيب,  معدنية  غري  تقوية  مواد  للح�سو,  لي�ست  ف�سكوزية  �سفائح  املفلكنة, 
تلقائية الل�سق بخالف القرطا�سية,ولي�ست لغايات طبية اأو منزلية, خيوط مطاطية, لغري 
ال�ستخدام الن�سيجي, مواد بال�ستيكية �سبه معاجلة, مواد تغليف تعبئة اأو �سد, من املطاط 
بال�ستيكية,  مواد  من  خيوط  الن�سيجي,  ال�ستخدام  لغري  بال�ستيكية,  األياف  اللدائن,  اأو 

لغري ال�ستخدام الن�سيجي, اأغطية بال�ستيكية لأغرا�س زراعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفراك�س اأي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,14150 نيويورك  توناواندا,   120 �سويت  باركواي,  ريفـريووك   600 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
بلــــد   ,2021/11/9 الأولويـــة:  تاريــخ   ,97116322 الأولويـــة:  االأولويــــــة:)رقم  حــــــــق 

)US :الأولويـــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154122

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  طالءات  ناري,  �سل�سال  للبناء,  مقوى  اأ�سفلتي  ورق  اأ�سمنت,  للبناء,  قارية  منتجات 

الأ�سمنت �سامدة للنار, ورق للبناء, طالءات قارية للت�سقيف, لباد للبناء قوالب لل�سباكة, 

غري معدنية, اأ�سمنت لالأفران, قوالب غري معدنية للبناء, طالءات مواد بناء, اأ�سقف غري 

معدنية للمباين, زجاج عازل للبناء, مواد غري معدنية للبناء, قنوات غري معدنية ملن�ساآت 

التهوية والتكييف, ورق مقوى للبناء, �سفائح واأ�سرطة من مواد �سناعية لتعليم الطرق 

مواد طالء الطرق ثاين اأك�سيد ال�سيليكون كوارتز, مواد تقوية غري معدنية للبناء, مواد 

بناء حرارية غري معدنية slabs, not of metal, for building مواد تغليف غري معدنية 

جلدران املباين, بطانات غري معدنية جلدران املباين, اأعمدة غري معدنية للمداخن, مواد 

تغليف غري معدنية للبناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفراك�س اأي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,14150 نيويورك  توناواندا,   120 �سويت  باركواي,  ريفـريووك   600 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

بلــــد   ,2021/11/9 الأولويـــة:  تاريــخ   ,97116322 الأولويـــة:  االأولويــــــة:)رقم  حــــــــق 

)US :الأولويـــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154123
فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقم�سة ف�سل م�سبعة بالقطران ت�ستخدم باملناجم, ن�سيج من األياف خام, حبال مواد تبطني 
عدا ما كان من املطاط اأو البال�ستيك اأو الورق اأو الكرتون, مواد تغليف تو�سيد اأو ح�سو, 
ال�سيليكا  األياف من زجاج  البال�ستيك, خيوط للحزم, خيوط  اأو  عدا ما كان من املطاط 
م�ستخدمة فـي الن�سيج ح�سوات للرت�سيح, ح�سوات للتبطني وح�سو مواد التنجيد, األياف 
ن�سيجية, األياف كربونية م�ستخدمة فـي الن�سيج, حبال للحزم, األياف بال�ستيكية م�ستخدمة 

فـي الن�سيج, األياف زجاجية م�ستخدمة فـي الن�سيج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفراك�س اأي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,14150 نيويورك  توناواندا,   120 �سويت  باركواي,  ريفـريووك   600 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
بلــــد   ,2021/11/9 الأولويـــة:  تاريــخ   ,97116322 الأولويـــة:  االأولويــــــة:)رقم  حــــــــق 

)US :الأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154124
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سوجات  لباد,  قما�س  ن�سيجية,  مواد  اأقم�سة,  للمناطيد,  الغازات  لنفاذ  مانعة  اأن�سجة 
بدائل  بال�ستيكية  مواد  �سوفـي,  قما�س  حمبوكة,  مطاطية  مادة  اأن�سجة,  بطانات  قطنية 
للمن�سوجات, اأقم�سة حرير ا�سطناعي, اأقم�سة حمبوكة, اأقم�سة من ن�سيج غري حمبوكة, 
اأقم�سة  للرت�سيح,  الن�سيج  من  مواد  الن�سيج,  فـي  ت�ستخدم  زجاجية  الياف  من  اأقم�سة 

لال�ستخدام فـي الن�سيج.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفراك�س اأي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,14150 نيويورك  توناواندا,   120 �سويت  باركواي,  ريفـريووك   600 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
بلــــد   ,2021/11/9 الأولويـــة:  تاريــخ   ,97116322 الأولويـــة:  االأولويــــــة:)رقم  حــــــــق 

)US :الأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154125
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغلفنة, جعل الن�سيج مقاوم للماء, جعل الن�سيج مقاوم للنار, جتميع املواد ح�سب الطلب 
لالآخرين, عدك القما�س, �سقل الورق, الطلي باملعادن, معاجلة ال�سوف, الت�سفـيح, معاجلة 
املعادن, �سقي املعادن, معاجلة الأقم�سة, معاجلة الورق, اإ�سفاء ت�سطيبات على املن�سوجات, 
ت�سطيب حواف الأقم�سة, تف�سيل املالب�س, معلومات عن معاجلة املواد, خدمات التكرير, 

الفلكنة, معاجلة املواد, خدمات التلحيم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفراك�س اأي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,14150 نيويورك  توناواندا,   120 �سويت  باركواي,  ريفـريووك   600 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
بلــــد   ,2021/11/9 الأولويـــة:  تاريــخ   ,97116322 الأولويـــة:  االأولويــــــة:)رقم  حــــــــق 

)US :الأولويـــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154129
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املتنقلة الكانتينات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة  خدمات املطاعم املوؤقتة 
الوجبات اخلفـيفة, خدمات احلانات  تقدمي  الذاتية, خدمات مطاعم 
التموين  والنزل,  الفنادق  الإقامة,  تاأمني  مكاتب  خدمات  البارات, 

بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خمابز وحلويات املذاق العربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العربية  اململكة  احلزم,  حي  بريدة,  الق�سيم,  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154130
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكولتة,  احلبوب,  م�ستح�سرات  �سكاكر,  كارميل,  كعك  لوز,  عجينة 
دقيق البقول, م�سحوق كعك, خبز, خبز اأفرجي, حلوى, لوز, خل البرية, 
رقائق  لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات 
خبازة  م�سحوق  احلبوب,  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  حبوب,  منتجات 
بوظة  قهوة,  كاكاو,  بان,  خبز  الوفل,  كعك  ب�سكويت  �سوكولتة,  مو�س 
معجنات  نحل,  ع�سل  خمرية,  قمح,  طحني,  بانكيك,  حمالة,  فطائر 
بيتزا, دقيق بطاطا, مهلبية, فانيلني بديل للفانيال, رقائق �سوفان, دقيق 
,ب�سكويت  الكاكاو  اأ�سا�سها  القهوة, م�سروبات  اأ�سا�سها  �سوفان م�سروبات 

رقيق ه�س هالميات جلي, فواكه, حلويات, �ساي مثلج عجني,جوز مطلي بال�سوكولتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خمابز وحلويات املذاق العربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم, بريدة, حي احلزم, اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6

ا�ســــــــــم الوكيــــــــل : اأبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154738

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل خدمات املنتجعات ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيام لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154791

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات, 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد بن �سعود اخلنجري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 72611

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�ض و�سريكه ملواد البناء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/2/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 72612

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�ض و�سريكه ملواد البناء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2012/2/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 97882

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي اأطعمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امللعقة الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 108939

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاولت البناء والت�سييد وتركيب ومتديد واإ�سالح الأعمال ونظم الإنذار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هربا للتجارة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/3/28

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 111174

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز عالج طبيعي والتاأهيل والعناية املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية للحلول ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/7/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127466

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأريام اخلري للتجارة - تو�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134040

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فونيك�ض ما وراء البحار �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134774

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو القي�سر الغاوي للتجارة تو�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135949

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية املتحدة لالأعمال �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137607

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنذري العاملية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137608

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�ساطة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنذري العاملية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150668

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم اخلري الدولية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151211

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج اخلليج العربية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151535

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل�سلة املطاعم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151644

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما ربوع الأخ�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151745

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سربي العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151748

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�سر العدواين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151781

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)بيع الأثاث(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دروب القارة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151919

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سواق املركزية لبيع اخل�سراوات والفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�سويق لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152021

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سل وم�ستلزماته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ح�سن اإبراهيم البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152023

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب الأ�سنان، خدمات تقومي الأ�سنان، خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العذراء لالأعمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152025

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافترييات، خدمات املطاعم،  املقاهي، خدمات  التموين بالطعام وال�سراب، خدمات 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، خدمات 

الكيك  تزيني  الطعام،  تزيني  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  املوتيالت،  ال�سغرية  الفنادق 

)الكاتو(، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بدر عو�ض وولده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152105

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التجارة الدولية الرئي�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152111

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152144

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البحر الأزرق املتكامل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152145

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ازدهار لال�ستثمارات الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152189

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عمود ريدان للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152255

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنت احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152654

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارق قريات املنرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152797

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر )مكتب �سفريات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيخ فهاد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153446

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براكودة للهند�سة واخلدمات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154144

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت الأعمال التجارية، خدمات اإدارة الأعمال املتعلقة بالتاأمني ال�سحي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميدنيت عمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154192

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي وخدمات اإدارة الأعمال املتعلقة بالتاأمني ال�سحي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميدنيت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154208

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فحم انرثا�سايت، حطب الوقود، فحم وقود، �سموع، قوالب فحم، قوالب من اخلث الوقود، 

خث  فحم،  �سمع،  �سريي�سني  النخيل،  �سمع  لالحرتاق،  قابلة  فحم  قوالب  خ�سب،  قوالب 

اللتهاب،  �سريعة  مواد  الفحم،  قار  زيت  الكوك،  �سمع �سناعي، فحم  الإنارة،  �سمع  وقود، 

فحم الأركيلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد عامر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154376
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

الزينة والبخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة الأفرا�ض احلديثة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154381
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب حا�سوب، بيع املايك )ملحقات الكمبيوتر(، بيع لوحات مفاتيح لأجهزة  بيع برامج 
قابلة  اأو  للحا�سوب، م�سجلة  التوقف  �سا�سة  برامج  الإنرتنت(،  �سبكات  احلا�سوب)تو�سيل 
للتحميل، اأجهزة مراقبة، لأغرا�ض غري طبية، بيع برامج حا�سوب م�سجلة، برامج م�سجلة 
املراقبة(، برجميات  لت�سغيل احلا�سوب، برامج مراقبة برامج حا�سوب،)تركيب كامريات 

لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل، �سماعات الت�سالت عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة العمود الثابت ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154387

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزايا ال�سبارة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154389

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سناديد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154439

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح املعدات الثقيلة واملركبات، ال�سحن واملولدات والأنظمة الهيدروليكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلالل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154449

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد بناء جب�ض، مواد بناء حرارية غري معدنية، طالءات مواد بناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلياة الناجحة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154453

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم الوجبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سباح املتفائل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب :١٩/2022/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154476

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارات الف�ساء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154480

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات املطابخ والفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديباج املكنون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154590

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل)حالق رجايل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليج املها للريادة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154593

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل ت�سوير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الرو�سة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154594

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براحة املعمورة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154597

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر م�سقط املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154608

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأدوات وحمالت التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج الأمل املميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154611

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ست�سفيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النماء العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154613

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافترييات، خدمات املطاعم،  املقاهي، خدمات  التموين بالطعام وال�سراب، خدمات 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت الفن للتجارة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154614

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء، البناء بالطوب، الإن�ساء واملقاولت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تبارك للتطوير �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154615

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع معدات املطابخ واملطاعم والفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يو�سف حمدي للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154621

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث، �ستائر اأثاث، مكاتب اأثاث، �ستائر داخلية اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حامد بن حممود بن �سعد املظفر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154627

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلقات لل�ستائر، مكاتب اأثاث، اأثاث مكاتب، اأثاث، طاولت، فر�سات، خزانات خ�سبية، اأثاث 

مدار�ض، اأ�سرة، اأرفف اأثاث، �ستائر اأثاث، اأبواب لالأثاث، مكتبات اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة تاألق للم�ساريع املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154654

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سامل �سعيد حممد العمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154657

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع لبنى حممد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154659

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الناي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154660

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الجتماعية والقانونية والأمنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154661

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية ال�سحية والتجميل، خدمات العيادات الطبية وامل�ست�سفيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154663

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحاليل والأبحاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154664

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبية والتعليم والرتفيه والأن�سطة الريا�سية والبدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154665

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاجلة املواد واللحام والنق�ض والنجارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154667

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل والإر�سال والبث بالتلفزيون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154672

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العتيق املتميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154674

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العمودي الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154675

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العمودي الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154676

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليفة بن يو�سف بن حممد العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154679

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�ض التدريب)�سالة ريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اإ�سناد لتطوير الأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154685

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العبايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمة �سذى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154687

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيانة والإ�سالح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154688

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154690

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأعمال الإدارية والن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154700

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هامة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154705

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الورود واحللويات والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار النماء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154709

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاهي ومطاعم تقدمي الطعام وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأحالم الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154710

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قي�سر الرئي�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154719

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر ال�سليمي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154721

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلي لل�سعر، باقات من زهور ا�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلداثة املعا�سرة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154740

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو اأغيد الرئي�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154887

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئــة فـي املتاجــر املتخ�س�سـة لالأبــواب والنوافــذ، البيع بالتجزئــة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطوف بركاء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154920

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض وم�ستح�سرات التجميل والعطور واحلقائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات قلعة امل�ساحلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154944

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النجارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع ا�ستربق املتحدة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154950

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البتول العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154957

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية)بيع 

الأع�ساب والع�سل وعمل احلجامة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو الزهراء لبيع الأع�ساب والع�سل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155310
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف الها�سمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151415
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، اإن�ساء برامج ملعاجلة البيانات، برجمة برامج 
اأمن الإنرتنت، برجمة برجميات الت�سالت، برجمة برجميات ت�سغيل �سبكات وخمدمات 
حوا�سيب، برجمة برجميات حوا�سيب لتقييم وح�ساب البيانات، برجمة برجميات ل�سترياد 
واإدارة البيانات، برجمة برجميات لإدارة قواعد البيانات، برجمة برجميات لإدارة املخزون، 
برجمة برجميات ملن�سات الإنرتنت، برجمة برجميات لتطوير مواقع الإنرتنت، برجمة 
برجميات ملن�سات التجارة الإلكرتونية، برجمة برجميات معاجلة البيانات الإلكرتونية، 
برجمة حوا�سيب ملعاجلة البيانات واأنظمة الت�سالت، ت�سميم، واإن�ساء وبرجمة �سفحات 

مواقع، ت�سميم �سفحات اإنرتنت، ت�سميم وبرجمة مواقع اإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الدليل للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2021/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133079

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�ساطة العقارات )مكاتب الدللني(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ديوانية ال�سيخ للعقارات �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139664

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سي كال�سندوي�سات والفطائر  ب�سكل  التي تقدم وجبات  املقاهي )املقاهي  خدمات 

وغريها/املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي كالع�سائر وغريها(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع وادي ال�سرقي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149745

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل �ساللة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152902

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الألعاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الفكر الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151589

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�سراوات طازجة، فواكه طازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سور املحلقة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154256

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الزهور، خدمات تغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخامة الورد �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154358

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور ا�سطناعية، اأطواق زهور ا�سطناعية، باقات من زهور ا�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخامة الورد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/11
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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: 83672
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1050 فـي 2014/3/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اأبوعنان للخدمات والت�سويق �ص.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: العنان للماأكولت ال�سريعة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 464 ر.ب:130، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 5/26/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/6/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96328
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/8م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1168 فـي 2016/10/30م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: مطعم على احلطب ذ.م.م 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: بيت الكرم لال�ستثمار �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 198 ر.ب:118، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 5/19/ 2022م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/6/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 141623

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1373 فـي 2021/1/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة مطعم ع�سري تامي ح�سني عبد الر�سا كرا�سي و�سريكه - 

ت�سامنية
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة عالء واإبراهيم وكرا�سي للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2420 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/4/10م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/6/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 141659

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1373 فـي 2021/1/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سهول اخلري 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: مرام لال�ستثمار والتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:111 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 6/1/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/6/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144440

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1387 فـي 2021/4/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: روائع �سميط للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: روافد الأمل للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية نزوى، حمافظة الداخلية، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 5/25/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/6/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 148097

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/12/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1412 فـي 2021/10/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركه الربوز العربية للتجارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة قيفان ال�سالم للتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3074 ر.ب:211، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/5/19م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/6/7م
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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: 138180
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/9/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1360 فـي 2020/10/4م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سماء بو�سر الربونزية
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الطرق املمتدة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 613 ر.ب: ٥٥, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/٥/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 6/٥/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13944٥
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2٥

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/11/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1380 فـي 2021/2/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سيخة الفالحي وبثينة احلب�سي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية:جوهرة ال�سرق املتميزة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�س.ب:411 ر.ب:411 �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/٥/22م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 6/٥/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 134781

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3٥

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/6/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 133٥ فـي 2020/3/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الق�سر الف�سيح للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سرمد لالأعمال

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 828 ر.ب: 122, �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10421

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2٥

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/٥م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 693 فـي 2001/4/1٥م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإم 2 �سي 2 جروب ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإم بي جيه )لي�سن�سينج( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

يوركرزجيـــت,   30 اأكونتانــــت,  فرانــــ�س  هاردكا�ســـل  بوا�سطــة  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

مالتون, نورث يورك�ساير, اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10421

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2٥

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/٥م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 693 فـي 2001/4/1٥م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإم بي جيه )لي�سن�سينج( ليميتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مرياكل هولدينجز ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املنطقة احلرة براأ�س اخليمة, راأ�س اخليمة, الإمارات العربية 

املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127679

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املحطة جرين األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز , انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان, �ستايل, وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127680

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/7/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1332 فـي 2020/3/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املحطة جرين األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز, انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان, �ستايل, وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127681

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املحطة جرين األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز, انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان, �ستايل, وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127682

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املحطة جرين األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز, انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان, �ستايل, وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127683

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3٥

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املحطة جرين األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز, انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان, �ستايل, وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127684

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/7/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1332 فـي 2020/3/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املحطة جرين األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز, انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان, �ستايل, وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 12768٥

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املحطة جرين األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز, انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان, �ستايل, وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127686
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/3 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املحطة جرين األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز, انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان, �ستايل, وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127687

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 4٥

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/3 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املحطة جرين األ األ �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز, انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان, �ستايل, وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/٥/2٥م
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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

16983
تك�سا�س ان�سرتومنت�س 

انكوربوريتيد
1992/5/31التجارة وال�سناعة

26984
تك�سا�س ان�سرتومنت�س 

انكوربوريتيد
1992/5/31التجارة وال�سناعة

2012/6/18التجارة وال�سناعةبوترز اند�سرتيز األ األ �سي374907

46962
بوردرايدرز اأي بي

 هولدينغز، ال ال �سي
1992/5/26التجارة وال�سناعة

1992/6/21التجارة وال�سناعةيفي�س �سانت ليورينت57093
1992/6/21التجارة وال�سناعةيفي�س �سانت ليورينت67089
1992/6/21التجارة وال�سناعةيفي�س �سانت ليورينت77084

1992/6/21التجارة وال�سناعةيفي�س �سانت ليورينت87088

1992/6/21التجارة وال�سناعةيفي�س �سانت ليورينت97085
1992/6/21التجارة وال�سناعةيفي�س �سانت ليورينت107092
2011/2/27التجارة وال�سناعةاأوكتال القاب�سة �س.م.ع.م1167042
2011/2/27التجارة وال�سناعةاأوكتال القاب�سة �س.م.ع.م1267043

136999
ا�س اند دبليو فاين فودز 

انرتنا�سيونال ليمتد
1992/5/31التجارة وال�سناعة

147000
ا�س اند دبليو فاين فودز 

انرتنا�سيونال ليمتد
1992/5/31التجارة وال�سناعة

-117-



اجلريدة الر�سمية العدد )1445(

م
رقم 

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

157001
ا�س اند دبليو فاين فودز 

انرتنا�سيونال ليمتد
1992/5/31التجارة وال�سناعة

2012/6/10التجارة وال�سناعةبروفينت اأ جي1674737

2012/6/10التجارة وال�سناعةبروفينت اأ جي1774741

2001/5/5التجارة وال�سناعةكالرين�س1828022

2013/1/28التجارة وال�سناعةبايوجني اأم ايه1978668

2012/7/3التجارة وال�سناعةكوبارت، انك2075182

2129696
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2002/12/28التجارة وال�سناعة

2229697
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2002/12/28التجارة وال�سناعة

2327854
بي�سين�س هيلثكري

 لوك�سمبورغ اأ�س.اأيه.اآر.األ
2002/4/16التجارة وال�سناعة

2427855
بي�سين�س هيلثكري 

لوك�سمبورغ اأ�س.اأيه.اآر.األ
2002/4/16التجارة وال�سناعة

2527856
بي�سين�س هيلثكري

 لوك�سمبورغ اأ�س.اأيه.اآر.األ
2002/4/16التجارة وال�سناعة

2673751
ماك�س هامبوجرر�ستوراجنر

 ايه بي
2012/4/8التجارة وال�سناعة

2779748
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

2879733
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

2979730
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3079735
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3179743
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3279747
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3379746
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3479740
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3579731
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3679729
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3779749
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3879738
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

3979732
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

4079744
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

4179741
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

4279739
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

4379737
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

4479734
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

4579745
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

4679742
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

4779736
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

4879728
غروبو بيمبو، 

ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
2013/3/19التجارة وال�سناعة

2012/4/25التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني4974002
2012/5/6التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني5074084
2012/5/12التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني5174227
2012/5/27التجارة وال�سناعةذا جيليت كومبانى ال ال �سي5274578
2003/5/3التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ.م.م5330484
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2003/5/3التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ.م.م5430485
2003/5/3التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ.م.م5530486
2003/5/3التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ.م.م5630487
2013/1/30التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة نزيه التجارية5778691
2013/2/11التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ.م.م5878985

597083
ذا بي.فـي.دى

 لي�سين�سينغ كوربوري�سن
1992/6/21التجارة وال�سناعة

2012/9/4التجارة وال�سناعةمون�سرت انريجي كومباين6076065
2002/5/13التجارة وال�سناعةامير�سون اليكرتيك كو6128113
1992/9/1التجارة وال�سناعةتريومو كوربوري�سن627377
1992/9/1التجارة وال�سناعةتريومو كوربوري�سن637378
1992/9/1التجارة وال�سناعةتريومو كوربوري�سن647379
وملارت اأبولو، ال ال �سي 6574573 2012/5/27التجارة وال�سناعة 
2012/4/29التجارة وال�سناعةان بي ايه بروبرتيز انك6674047
2012/5/27التجارة وال�سناعةوملارت اأبولو، ال ال �سي6774574

6828337
ميت�سوبي�سي اينبيت�سو كابو�سيكي 
كاي�سا )ميت�سوبي�سي كو ليمتد (

2002/6/16التجارة وال�سناعة

6928336
ميت�سوبي�سي اينبيت�سو كابو�سيكي 
كاي�سا ) ميت�سوبي�سي كو ليمتد (

2002/6/16التجارة وال�سناعة

707344
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
1992/8/26التجارة وال�سناعة

717058
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
1992/6/15التجارة وال�سناعة
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7228284
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
2002/6/8التجارة وال�سناعة

7374719
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
2012/6/10التجارة وال�سناعة

7474720
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
2012/6/10التجارة وال�سناعة

7574895
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
2012/6/18التجارة وال�سناعة

7674897
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
2012/6/18التجارة وال�سناعة

7774893
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
2012/6/18التجارة وال�سناعة

7874898
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
2012/6/18التجارة وال�سناعة

7975116
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
2012/6/27التجارة وال�سناعة

8075121
فيليب موري�س انرتنا�سيونال 

فاينان�س كوربوري�سن
2012/6/27التجارة وال�سناعة

8129138
بي تي هاجنايا ماندال
 �سامبويرنا تي بي كيه

2002/10/12التجارة وال�سناعة

2012/6/12التجارة وال�سناعةدلتا ايرلينز، انك8274771

8377341
انفين�سري جلوبال

تيكنولوجي ال ال �سي
2012/11/14التجارة وال�سناعة
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8477342
انفين�سري جلوبال

 تيكنولوجي ال ال �سي
2012/11/14التجارة وال�سناعة

8577343
انفين�سري جلوبال

 تيكنولوجي ال ال �سي
2012/11/14التجارة وال�سناعة

8677344
انفين�سري جلوبال

 تيكنولوجي ال ال �سي
2012/11/14التجارة وال�سناعة

2002/6/4التجارة وال�سناعةتيدي اأ�س.بي.ايه8728258
2002/6/4التجارة وال�سناعةتيدي اأ�س.بي.ايه8828259
2002/6/4التجارة وال�سناعةتيدي اأ�س.بي.ايه8928261
2002/6/4التجارة وال�سناعةتيدي اأ�س.بي.ايه9028262
2002/6/22التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي9128389
2002/6/22التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي9228387
2012/6/18التجارة وال�سناعةزاك�سبايز فران�سايز ال ال �سي9374906
2012/6/18التجارة وال�سناعةزاك�سبايز فران�سايز ال ال �سي9474905
2012/6/18التجارة وال�سناعةزاك�سبايز فران�سايز ال ال �سي9574904
2012/6/12التجارة وال�سناعةدياجيو براندز ب.فـي9674803
2012/6/27التجارة وال�سناعةدياجيو براندز ب.فـي9775103

التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي9829781
2003/1/13

التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي9978867
2013/2/3

التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي10078868
2013/2/3
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2003/4/1التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي10130266
2003/4/1التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي10230267
2003/4/1التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي10330268
1992/6/15التجارة وال�سناعةجني باتو1047047
1992/6/15التجارة وال�سناعةجني باتو1057048
1992/6/15التجارة وال�سناعةجني باتو1067051
1992/6/15التجارة وال�سناعةجني باتو1077052
1992/6/15التجارة وال�سناعةجني باتو1087053
2013/4/1التجارة وال�سناعةبايوجني اأم ايه10980017
2002/7/15التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كا�سا11028535
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1117183
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1127184
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1137185
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1147186
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1157187
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1167188
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1177189
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1187190
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1197191
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1207193
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1217194
1992/7/18التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1227195
2012/8/25التجارة وال�سناعةيو ا�س جي كوربوري�سن12375976
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2012/8/25التجارة وال�سناعةيو ا�س جي كوربوري�سن12475887
2012/8/25التجارة وال�سناعةيو ا�س جي كوربوري�سن12575888
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان12674552
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان12774553
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان12874554
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان12974555
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان13074556
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان13174557
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان13274558
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان13374559
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان13474560
2012/5/27التجارة وال�سناعة�سلمان خان13574561

13628501
بايري�س موتورين

 ويرك اأكتنجز ل�سافت
2002/7/13التجارة وال�سناعة

13728502
بايري�س موتورين

 ويرك اأكتنجز ل�سافت
2002/7/13التجارة وال�سناعة

13828503
بايري�س موتورين

 ويرك اأكتنجز ل�سافت
2002/7/13التجارة وال�سناعة

2012/5/21التجارة وال�سناعةاندفكو ليميتد13974402
2012/5/21التجارة وال�سناعةاندفكو ليميتد14074403
2012/6/20التجارة وال�سناعة�سركة �سدارة للكيماويات14174949
2012/6/20التجارة وال�سناعة�سركة �سدارة للكيماويات14274950

14377834
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة
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14477835
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

14577836
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

14677829
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

14777837
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

14877830
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

14977838
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

15077839
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

15177840
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

15277841
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

15377842
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

15477843
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

15577844
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة
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15677831
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

15777845
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

15877832
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

15977846
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

16077833
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

16177847
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

16277848
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

16377849
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

16477850
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

16577851
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو، ليمتد(
2012/12/17التجارة وال�سناعة

16675604
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/8التجارة وال�سناعة
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16729018
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2012/1/8التجارة وال�سناعة

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ16876986

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ16976987

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ17076988

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ17176985

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ17277004

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ17376984

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ17476989

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ17577003

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ17677002

2012/10/24التجارة وال�سناعةاآرل فود�س اآ.ام.بي.اآ17777001

2002/11/13التجارة وال�سناعة�سلجني كوربوري�سن17829382

2012/8/14التجارة وال�سناعةاأرابيكا فندينج انك17975825

2002/12/16التجارة وال�سناعةاولد برو انرتنا�سيونال، انك18029568

1992/9/19التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد1817422

1992/9/19التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد1827424

18328656
بي.تي �ساري

انكوفورد كوربوري�سن
2002/7/31التجارة وال�سناعة
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18428657
بي.تي �ساري

 انكوفورد كوربوري�سن
2002/7/31التجارة وال�سناعة

1992/7/8التجارة وال�سناعةبو�س بوك األني ليمتد1857150

2002/7/22التجارة وال�سناعةواى كيه كيه كوربوري�سن18628573

2012/7/21التجارة وال�سناعة�سوميتومو ربر اند�سرتيز،ليمتد18775445

2002/6/30التجارة وال�سناعة�سو اند�سرتيز غروب انك18828441

2002/6/30التجارة وال�سناعة�سو اند�سرتيز غروب انك18928440

2002/6/30التجارة وال�سناعة�سو اند�سرتيز غروب انك19028439

1992/5/31التجارة وال�سناعةكليمكو انرتنا�سيونال، انك1916992

19275035
هاو�سينغ ديفيلومبنت فاينا�س 

كوربوري�سون ليميتد
2012/6/26التجارة وال�سناعة

19375036
هاو�سينغ ديفيلومبنت فاينا�س 

كوربوري�سون ليميتد
2012/6/26التجارة وال�سناعة

2012/7/22التجارة وال�سناعة�سانثا بيوتكنك�س ليمتد19475451

1992/5/31التجارة وال�سناعةهايونداى موتور كومباين1956987

2002/6/30التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية19628457

2002/6/30التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية19728458

2012/11/7التجارة وال�سناعةطرفة عني للتجارة19877198
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م
رقم 

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

19963687
حممد ريا�س و�سريكه

 ملواد البناء والأملنيوم �س.م.م
2010/7/7التجارة وال�سناعة

2012/10/7التجارة وال�سناعةطريق القمر للتجارة ذ م م20075303

2002/7/31التجارة وال�سناعةن�ستله �سكن هيلث اإ�س.اإيه20128651

2007/8/25التجارة وال�سناعةجمموعة ال�سري20246644

20368700
حممد ريا�س و�سريكه

 ملواد البناء والأملنيوم �س.م.م
2011/6/13التجارة وال�سناعة

20477033
روكا باثروم

 برودكت�س برايفت ليمتد
2012/11/4التجارة وال�سناعة

2011/11/23التجارة وال�سناعة�سركة الفطيم ذ.م.م20571336

2013/2/6التجارة وال�سناعة�سركة تكاتف عمان �س.م.م20678899

20775292
تاي بري�سرفد فود فاكتوري 

كومباين ليمتد
2012/7/8التجارة وال�سناعة

2011/6/8التجارة وال�سناعةالعنوان الدولية �س.م.م20868563

2012/5/30التجارة وال�سناعةاجلزيرة للعطور20974606

2012/6/11التجارة وال�سناعةبي اأر اأف جي اأم بي اأت�س21077164

21128579

كرومبا�سري براويري

 برينهارد �س�ساديربغ جي ام بي 

ات�س اند كو كي .جي

2002/7/23التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

21274914
جلوبل بري�س�س �ستونز ول�سيل 

كوربوري�سن
2012/6/19التجارة وال�سناعة

2002/7/21التجارة وال�سناعةيونايتد ب�سكويت�س )يو كي( ليمتد21328561
2012/6/26التجارة وال�سناعةتويوبو كو، ال تي دي21475024
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي21572950
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي21672954
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي21772955
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي21872956
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي21972957
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22072958
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22172959
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22272960
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22372961
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22472962
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22572963
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22672964
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22772965
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22872966
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي22972967
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي23072968
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي23172969
2012/2/27التجارة وال�سناعةبيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي23272970
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعـــالن

تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه:

رقم 
ا�صم املناق�صةاملناق�صة

ال�صركات 
التي يحـق

لهـا ال�صرتاك
قيمة امل�صتند

اآخر موعد 
لتوزيع 

امل�صتندات

موعد 
تقدمي 

العطاءات

٢٠٢٢/١٩
�إحالل �أجهزة 

�لتكييف �لقدمية 
ملد�ر�س وز�رة 

�لرتبية و�لتعليم

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة 
فـي توريد �لآلت 

و�ملعد�ت �لكهربائية 
و�مليكانيكية و�ل�صناعية 
وقطع �لغيار و�مل�صجلة 

لدى �لأمانة �لعامة 
ملجل�س �ملناق�صات

)=/١5٠ ر.ع(
مائة وخم�صون 

ريال عمانيا
٢٠٢٢/٧/١١م٢٠٢٢/٦/١٢م

ميكـن �حل�صــول علـى م�صتنـد�ت �ل�صروط و�ملو��صفــات عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع 

باجلدول  �ملذكور  �لتاريخ  �لإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى 

�أعـاله، على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.

علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـــي �صــورة �صمــان م�صرفـــي 

�أو �صيك م�صدق عليه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�صلطنة ل يقل عن )١%( من قيمة 

�لعطاء معنونا با�صم �صعادة �لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )٩٠( يوما 

من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت، وكل عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، 

على �أن يتم �إرفاق �ل�صمان �مل�صرفـي �أو �ل�صيك �مل�صدق عليه مع �لعر�س �ملقدم من �ل�صركة 

فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.
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يجــب تقدمي �لعطــاء�ت عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبـل 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�أكبــر  �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى  �ملوؤ�ص�صــات  �أو  �صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الع�صا العاملية - ت�صامنية

يعلن مكتب �لنخبة لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �ملالية و�القت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
�صركة �لع�صا �لعاملية - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٩٧٨٠، 
وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م، 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:
الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب:٧٥٦ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤٤٩٩٨٥٨  فاك�ص رقم:٢٤١٢١٣٣٦ 

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 النربا�ص املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املجعلي والدرعي للم�صاريع �ص.م.م

يعلن مكتب �لنرب��س �ملتاألق للمر�جعة وتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملجعلي 
و�لدرعي للم�صاريع �س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٨٠٤٨١٢، 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:٧٩٦٦٦٤٠٤ 

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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حافظ بن �صعيد بن حافظ الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل ال�صرقية ال�صاملة �ص.م.م

يعلن حافظ بن �صعيد بن حافظ �لرو�حي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة معامل �ل�صرقية 
�ل�صاملة �س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٨٤٣٢، وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٤م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية نزوى - حمافظة الداخلية 

 هاتف رقم:٩٦١٦٢٠٠٥ 
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 زهايا املتميزة �ص.م.م

يعلن حافظ بن �صعيد بن حافظ �لرو�حي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة زهايا �ملتميزة �س.م.م، و�مل�صجلة 
لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٩٥٨١، وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٤م، 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 نزوى - حمافظة الداخلية 

 هاتف رقم:٩٦١٦٢٠٠٥ 
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

-135-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

�صعيد بن نا�صر بن �صعيد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة ربوع النه�صة الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن �صعيد بن نا�صر بن �صعيد �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ربوع �لنه�صة �لوطنية للتجارة 
و�ملقاوالت - تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٩٨٦٤، وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي 

 هاتف رقم:٩٩٠٤٣٢٠٤ 
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 �صخور املدينة املا�صية للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن �صعيد بن نا�صر بن �صعيد �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صخور �ملدينة �ملا�صية للتجارة 
و�ملقاوالت - تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٠٩١١، وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي 

 هاتف رقم:٩٩٠٤٣٢٠٤ 
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 )١٤٤٥(

�صعيد بن �صليمان بن حمد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صعيد و�صامل اأبناء �صليمان بن حمد للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صعيد بن �صليمان بن حمد �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صعيد و�صامل �أبناء �صليمان بن 
حمد للتجارة - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٨٠٠٧٣٥٧، 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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

 هاتف رقم:٩٥١٤١٤٤٤ 
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 �صالح بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة زهور امل�صتقبل العاملية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن علي بن �صالح بن علي �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة زهور �مل�صتقبل �لعاملية للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٢٦٠٦، وفقا التفاق 
�أمــام  �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

 هاتف رقم:٩٩٠٤٥٨٧٦ 
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 )١٤٤٥(

يو�صف بن علي بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركةخط االأمان املميز �ص.م.م

يعلن يو�صف بن علي بن حممد �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خط �الأمان �ملميز �س.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،١٢٧٦٥٧٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�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:
�ص.ب:١٧ ر.ب:٣٢٤ 

 هاتف رقم:٩٦٦٦٦٥٩٠ 
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

�صيف بن عبداللـه بن �صيف البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة �صيف بن عبداللـه بن �صيف البلو�صي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صيف بن عبد�للـه بن �صيف �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صيف بن عبد�للـه بن �صيف 
�لبلو�صي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٣٣٨٤٢، 
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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٧٤٨٨٩٩ 
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 )١٤٤٥(

حممد بن را�صد بن عامر الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة املوالح للتجارة �ص.م.م

يعلن حممد بن ر��صد بن عامر �لدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بو�بة �ملو�لح للتجارة �س.م.م، 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٨٣٤٥٩٢، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
�لتــي تتعلــــق  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�صفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ص.ب:٢٩٤٢ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٣٣٣٤٤٢٩ 

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

اأحمد بن يو�صف بن مراد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تيموري ار�صاد للتجارة العامة �ص.م.م

يعلن �أحمد بن يو�صف بن مر�د �لعجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تيموري �ر�صاد للتجارة �لعامة �س.م.م، 
٢٠٢٢/٥/٣٠م،  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  وفقا التفاق   ،١٣٤٠٥٦٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
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 ال�صيب - حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:٩٢٠٦٧٨٩٨ 
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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منى بنت اأحمد بن را�صد ال�صهيمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركةاحل�صن لالأعمال واخلدمات �ص.م.م

تعلن منى بنت �أحمد بن ر��صد �ل�صهيمية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �حل�صن لالأعمال و�خلدمات 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٢٩٧٣٢، وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:٩٧٩٠٠٠٩٧ 
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

رقية بنت علي بن حمد الب�صامية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الذوق الراقي املتحدة - ت�صامنية

تعلن رقية بنت علي بن حمد �لب�صامية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �لذوق �لر�قي �ملتحدة - ت�صامنية، 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٢٦٠٠، وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــية  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ص.ب:١٦٨ ر.ب:٣١٨ 

 هاتف رقم:٩٥٤٢٦٨٩٤ 
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
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جليلة بنت حممد بن را�صد ال�صكيلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االألوان املو�صمية - تو�صية

تعلن جليلة بنت حممد بن ر��صد �ل�صكيلية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �الألو�ن �ملو�صمية - تو�صية، 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٣٩٠١، وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٦م، 
وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

 هاتف رقم:٩٩٦٢٢١٥٥ 
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

خالد بن حلي�ص بن حممد الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رذاذ �صحم احلديثة - ت�صامنية

يعلن خالد بن حلي�س بن حممد �لرو�صدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رذ�ذ �صحم �حلديثة - 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٣١٨٥، 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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

 هاتف رقم:٩٥٥٩٦٦٨١ 
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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عبداحلكيم بن عامر بن �صيف الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اميايل خلدمات تو�صيل الطلبات �ص.�ص.و
يعلن عبد�حلكيم بن عامر بن �صيف �لهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ميايل خلدمات 
 ،١٣٩٢٢٨٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �س.�س.و،  �لطلبات  تو�صيل 
وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٢/٦م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي 
�لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:٩٢١١٠٢٧٩ 
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

اإبراهيم بن عبداللـه بن م�صلم الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيوت م�صقط املتكاملة �ص.م.م
يعلن �إبر�هيم بن عبد�للـه بن م�صلم �لكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بيوت م�صقط 
�ملتكاملة �س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٤٥٥١، وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م، 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:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

 هاتف رقم:٩٩٨٨٨٨٢٩ 
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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عزمي جعفر ح�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جعفر ح�صني اإبراهيم و�صركاه �ص.م.م

يعلن عزمي جعفر ح�صني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جعفر ح�صني �إبر�هيم و�صركاه �س.م.م، 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٣١٨٦٦، 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:
�ص.ب:٥٩٠ ر.ب:١١٧

 هاتف رقم:٩٦٧٢٧٣٢٧ 
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 حميد بن حممد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ الباطنة املتحدة - ت�صامنية

يعلن حممد بن حميد بن حممد �جلهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صموخ �لباطنة 
�ملتحدة - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٣٥٠١، وللم�صفي 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

 هاتف رقم:٩٢٣١٩٧١٣ 
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 عوبد بن �صعيد قطن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صعيد بن عوبد �صعيد قطن و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صعيد بن عوبد بن �صعيد قطن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صعيد بن عوبد �صعيد قطن 
 ،١٢١٣٩١١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية،   - للتجارة  و�صريكه 
فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٥/٨م،  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٣٨٠٩٢٠٣ 
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

�صعيد بن علي بن م�صلم عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة االأداء ال�صحيح ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

�ل�صاملة  �ل�صحيح  �الأد�ء  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  عامر جيد  م�صلم  بن  علي  بن  �صعيد  يعلن 
 ،٢٢١٦٠٧٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية،   - و�ملقاوالت  للتجارة 
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 �صاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب:٣٠٦ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٩١٣٨٦٥٥٥ 

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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هالل بن حممد بن �صعيد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوم اأوروبا الدولية �ص.م.م
يعلن هالل بن حممد بن �صعيد �لنبهاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جنوم �أوروبا �لدولية 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٦١١٤، وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢م، 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:
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب:١١٠ ر.ب:٦١٢
 هاتف رقم:٩٧٨٠٧٠٧٠ 

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

عبداحلميد بن خلفان بن �صنني العويني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع روافد ال�صدين املتحدة - تو�صية
يعلن عبد�حلميد بن خلفان بن �صنني �لعويني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع رو�فد �ل�صدين 
�ملتحدة - تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٨٥٠٣، وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٨٨٨٤٥٥ 
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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زايد بن خلفان بن علي الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خريات روابي اجلبيل �ص.م.م
يعلن ز�يد بن خلفان بن علي �لهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خري�ت رو�بي �جلبيل 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤١٤٠٣، وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
�ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب:٤٨٣ ر.ب:٦١٢
 هاتف رقم:٩٧٧٦٧٣٤٣ 

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

م�صلم بن عي�صى بن علي بيت �صعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العز الدولية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن م�صلم بن عي�صى بن علي بيت �صعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعز �لدولية للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧٩١٢٩، 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 �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٠٨٢٠٢١ 
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 عبداللـه بن �صعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البندقية للم�صاريع التجارية �ص.م.م
يعلن �صعيد بن عبد�للـه بن �صعيد �لريامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لبندقية للم�صاريع 
�لتجارية �س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٢٥٠، وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�صفي وحـده  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م،  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �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

 هاتف رقم:٩٢١٦٨٧٥٨ 
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

اأحمد بن حمد بن خلفان اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاهني حبوب - ت�صامنية
يعلن �أحمد بن حمد بن خلفان �جللند�ين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صاهني حبوب - ت�صامنية، 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٣٩٤١، وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣١م، 
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:
احليل اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب:٢٠٧ ر.ب:١١٤
 هاتف رقم:٩٢٢٩٩٨٣٩ 

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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حممد نزير بكوره
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صم�ص اخلليج اجلديدة �ص.م.م

يعلن حممد نزير بكوره �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صم�س �خلليج �جلديدة �س.م.م، و�مل�صجلة 
لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٤٠٨٤٦٧، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
�لتــي  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�صفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ص.ب:١٦٠٠ ر.ب:١٣٢

 هاتف رقم:٩٥٣١٠٢٩٠ 
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

اأيوب بن علي بن حمود ال�صناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صباح احلارة - ت�صامنية

يعلن �أيوب بن علي بن حمود �ل�صناين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صباح �حلارة - ت�صامنية، 
�ملوؤرخ  �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٧٧٤٣، وفقا التفاق �ل�صركاء  �أمانة �ل�صجل  و�مل�صجلة لدى 
�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٥/٢٤م، 
�ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم:٩٩٠٤٧٣٩٩ 
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 �صعيد بن علي العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عامل الكنوز الذهبية �ص.م.م

يعلن عبد�للـه بن �صعيد بن علي �لعي�صائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عامل �لكنوز �لذهبية 
�ل�صركاء  بالرقـم ١٣٥٨٢٠٦، وفقا التفاق  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �س.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٥م، 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:
 املعبيلة - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:٩٦٠٨٠٧٠٣ 
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 عبداللـه بن حممد الكمزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع كمزار للمقاوالت - ت�صامنية

يعلن حممد بن عبد�للـه بن حممد �لكمز�ري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رو�ئع كمز�ر للمقاوالت - 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٦٦٦، 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:٩٢١٢٤٧٠٨ 

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 عبداللـه بن �صيف العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة تالل م�صقط لال�صتثمار والتطوير الذكي - تو�صية

يعلن علي بن عبد�للـه بن �صيف �لعمر�ين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تالل م�صقط لال�صتثمار 
و�لتطوير �لذكي - تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٥٨٣٢، 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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:١٢٦ ر.ب:٣٢٥ 
هاتف رقم:٩٢١٣٣٥٥٩ 

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

عبداللـه بن حمد بن عبداللـه احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلب�صي للنقليات - ت�صامنية
يعلن عبد�للـه بن حمد بن عبد�للـه �حلب�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �حلب�صي للنقليات - 
�أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٠٠٧٨٢، وللم�صفي وحـده حــــــق  ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى 
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:
 حمافظة م�صقط

�ص.ب:٢٢٩٥ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٦٧٦٠٨٨٥ 

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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حمد بن علي بن م�صبح العزيزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوم االأفالج للتجارة - ت�صامنية
 - للتجارة  �الأفالج  �صركة جنوم  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعزيزي  يعلن حمد بن علي بن م�صبح 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٣٨٣١، وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٦/٢م، 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�الآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب:٨ ر.ب:٥١١ 
هاتف رقم:٩٩٣٣٥١٩٦ 

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 �صليمان بن حمد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال للخدمات املتكاملة �ص.م.م
يعلن حمد بن �صليمان بن حمد �ل�صعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رمال للخدمات �ملتكاملة 
حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،١٢٤٤٨٧٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �س.م.م، 
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:
  حمافظة �صمال الباطنة
هاتف رقم:٩٢٢٢٩٩٥٨ 

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 )١٤٤٥(

خليفة بن �صلوم بن خلفان احل�صرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدائع �صيماء للتجارة �ص.م.م

يعلن خليفة بن �صلوم بن خلفان �حل�صرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بد�ئع �صيماء للتجارة 
حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،١٧٢٤٦٩٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �س.م.م، 
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:
 �ص.ب:٣٣٧٧ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٩٣٦١٢١٧ 

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

خالد بن حممد بن جمعة البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مكارم ال�صلمي التجارية - تو�صية

يعلن خالد بن حممد بن جمعة �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مكارم �ل�صلمي �لتجارية - 
تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١٣٢٧٦، 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:
 �ص.ب:٢١٩ ر.ب:٥١١ 

هاتف رقم:٩٢١٢٢٣٣١ 
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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�صالح بن اأحمد بن �صالح الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املدى البعيد للتجارة - تو�صية

�لبعيد  �ملدى  م�صاريع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لفار�صي  �صالح  بن  �أحمد  بن  �صالح  يعلن 
للتجارة - تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٧٤٦٩، وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  �ل�صركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

  هاتف رقم:٩٧٨٠٨٠٢٠ 
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

�صيف بن عبداللـه بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاطئ �صيفة ال�صيخ �ص.م.م

يعلن �صيف بن عبد�للـه بن حممد �جلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صاطئ �صيفة �ل�صيخ 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ،١١٤٦٥٨٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �س.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٧م، 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:
ال�صيفة - والية م�صقط - حمافظة م�صقط

  هاتف رقم:٩٩٦٤٤٠٥٦ 
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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اأ�صرف بن نا�صر بن هالل الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طيف البلد للتجارة �ص.م.م

يعلن �أ�صرف بن نا�صر بن هالل �لفار�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة طيف �لبلد للتجارة 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٦٧٦٨، وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م، 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:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

  هاتف رقم:٩٢٤٤٨٦٤٠ 
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

�صيد اأحمد �صيد عبدالقادر حبيب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيجما ال�صاملة �ص.م.م

يعلن �صيد �أحمد �صيد عبد�لقادر حبيب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صيجما �ل�صاملة �س.م.م، 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٠٦٧٣،  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:
 �ص.ب:٣٥ ر.ب:٤١٣ 

هاتف رقم:٩٩٦٠٩٧٦١ 
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 الرباعي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املبادلة الطيبة الدولية �ص.م.م

يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �ملالية و�الإد�رية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �س.م.م،  �لدولية  �لطيبة  �ملبادلة  �صركة 
١١٢٤٠٥٢،  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:
 �ص.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 

هاتف رقم:٩٩٤٧٧٢٤٤ 
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

جا�صم بن حممد بن �صامل العمبوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املثايل الع�صرية للتجارة �ص.م.م

يعلن جا�صم بن حممد بن �صامل �لعمبوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �ملثايل �لع�صرية 
للتجارة �س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣١٧١٠،  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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٤٤٠٧٧٠٦ 
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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عواطف بنت عبداللـه بن علي ال�صحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حدائق الربيع للتجارة - تو�صية

تعلن عو�طف بنت عبد�للـه بن علي �ل�صحية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة حد�ئق �لربيع للتجارة - 
تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٤٧٠١، وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

�ص.ب:٩٥٩ ر.ب:٥١٢ 
 هاتف رقم:٩٦٢٢٢٧٧٧ 

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة همايل املحافظة للتجارة - تو�صية

تعلن عو�طف بنت عبد�للـه بن علي �ل�صحية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة همايل �ملحافظة للتجارة - 
تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠١١٢٤، وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

�ص.ب:٩٥٩ ر.ب:٥١٢ 
  هاتف رقم:٩٦٢٢٢٧٧٧ 

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
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عزاء بنت را�سد بن �سامل املغريية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع التلعة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

تعلن عزاء بنت را�شد بن �شامل املغريية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة طالئع التلعة للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٣٨٠٣، وللم�شفية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
  هاتف رقم:٩٩٠٠٥٦٢٢ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية

فدى بن ح�سني بن حممد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو علي اللواتي الع�سرية �ش.م.م

يعلن فدى بن ح�شني بن حممد اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو علي اللواتي الع�شرية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٤٠٥٤، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  ٢٠١٩/٢/٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب:١١٨٨ ر.ب:١١٤ 

  هاتف رقم:٧١٥٢٠٣٨٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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راية بنت �صبيح بن �صليم ال�صعدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة راية للتجارة واملقاوالت �ص.�ص.و

تعلن ر�ية بنت �صبيح بن �صليم �ل�صعدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة ر�ية للتجارة و�ملقاوالت 
�س.�س.و، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٤١٢٢٣٧، وللم�صفية وحـدها حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ص.ب:١٢٢ ر.ب:١٢٠ 

  هاتف رقم:٩٥٦١٦٣٣٤ 
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 حمود بن حممد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرم للم�صاريع االإن�صائية - ت�صامنية

يعلن �أحمد بن حمود بن حممد �ملالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صرم للم�صاريع �الإن�صائية - 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٧٢٨٥، 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:
 �ص.ب:٢٥ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٨٦٦٦٦٧٦ 
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 )١٤٤٥(

طارق اأحمد �صامليني ال�صالوات الروا�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طارق واأحمد الروا�ص للتجارة - ت�صامنية

يعلن طارق �أحمد �صامليني �ل�صالو�ت �لرو��س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة طارق و�أحمد �لرو��س 
�أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٥٢٧٢، وللم�صفي  للتجارة - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى 
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 �صاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب:٥٦٠ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٦٩٥٥٥٤٤ 

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 طارق ال�صالوات و�صريكه للتجارة - تو�صية

يعلن طارق �أحمد �صامليني �ل�صالو�ت �لرو��س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة طارق �ل�صالو�ت و�صريكه 
للتجارة - تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٧٢٥٦، وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية �صاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب:٥٦٠ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٦٩٥٥٥٤٤ 

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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حمد بن حممد بن فا�صل الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاحل �صاللة احلديثة �ص.م.م

يعلن حمد بن حممد بن فا�صل �لكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صاحل �صاللة �حلديثة 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٣٥١٩٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �س.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٧م، 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:٩٩٠٦٦٤٤٠ 

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 كنوز ال�صرق املتكاملة �ص.م.م

يعلن حمد بن حممد بن فا�صل �لكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع كنوز �ل�صرق �ملتكاملة 
�أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٦٢١٢، وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ  �س.م.م، و�مل�صجلة لدى 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/٩/٢٧م، 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٠٦٦٤٤٠ 

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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ح�صني بن خمي�ص الرقي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهالل للخدمات الهند�صية - تو�صية

يعلن ح�صني بن خمي�س �لرقي�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لهالل للخدمات �لهند�صية - 
تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٨٩٨٧، 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:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٥٢٢٨٤٩٢ 
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

�صالح الدين اأيوب طالب الفليتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صالح الدين و�صريكه للم�صاريع املتكاملة - ت�صامنية

يعلن �صالح �لدين �أيوب طالب �لفليتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صالح �لدين و�صريكه 
للم�صاريع �ملتكاملة - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٤٨٠٩، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٧٧١٨٩٤٢ 

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

-161-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤٥(

مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العمانية املتحدة لل�صرافة �ص.م.م

يعلن مكتب �جلدوى �لعاملية لال�صت�صار�ت �ملالية وتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة 
�لعمانية �ملتحدة لل�صر�فة �س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٤٩٠٧، 
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 ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب:٥٥٦ ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٩٧٤٦٦٠١٢ -٢٢٣٦٨٤٦٢ 

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

اإ�صماعيل بن داود بن علي الك�صري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الداهم للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن �إ�صماعيل بن د�ود بن علي �لك�صري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لد�هم للتجارة و�ملقاوالت - 
تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٥٠١٦٠، 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:
�ص.ب:٣٢٢ ر.ب:٣١١ 

هاتف رقم:٩٩٤٣٠٠٢٣ 
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 )١٤٤٥(

خمي�ص بن �صعيد بن �صاملني ال�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحم احلديثة خلدمات املياه - ت�صامنية
يعلن خمي�س بن �صعيد بن �صاملني �ل�صيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صحم �حلديثة خلدمات 
�لـتجاري بالرقـم ٣٢٠٨٥١٦، وللم�صفي وحـده  �أمانة �ل�صجل  �ملياه - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى 
فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:٤١١ ر.ب:٣١٩ 
هاتف رقم:٩٩٣١١٣٤٥ 

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 �صيف بن �صليمان املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار اخلليج الرائدة - ت�صامنية
يعلن حمد بن �صيف بن �صليمان �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة د�ر �خلليج �لر�ئدة - 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٧٧٠٤، وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م، 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:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب:٢٥٠ ر.ب:٥١١ 
هاتف رقم:٩٦٣٠٢٥٥٥ 

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 )١٤٤٥(

يا�صر بن حمود بن نا�صر احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلابورة العقارية - ت�صامنية

يعلن يا�صر بن حمود بن نا�صر �حلو�صني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �خلابورة �لعقارية - ت�صامنية، 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٧٧٦٠٢، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
�لتــي تتعلــــق  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�صفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣١٦٦٠٥ 
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 حممد املع�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلليجية املتحدة للمالب�ص �ص.م.م

يعلن علي بن �صامل بن حممد �ملع�صني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �خلليجية �ملتحدة للمالب�س 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٦٠٩١، 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 �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٣٤٣٤٤٣ 
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 )١٤٤٥(

حممد بن علي بن عبداحل�صني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حممد واآن للتجارة �ص.م.م
يعلن حممد بن علي بن عبد�حل�صني �للو�تي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حممد و�آن للتجارة 
�ل�صركاء  بالرقـم ١٢٢٨٩١٦، وفقا التفاق  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �س.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٩م، 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:
�ص.ب:٣٧٣٩ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٩٤٤٦٦٠٠ 

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

اإبراهيم بن اأحمد بن �صيف العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة امل�صاريع البحرية للخدمات امليكانيكية والهند�صية �ص.م.م

يعلن �إبر�هيم بن �أحمد بن �صيف �لعامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �مل�صاريع �لبحرية 
للخدمات �مليكانيكية و�لهند�صية �س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
١٢٢٢٦١٨، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٢٣٨٣٠٦ 

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 )١٤٤٥(

حممد بن �صالم بن خمي�ص الوائلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكوخ لالإلكرتونيات - ت�صامنية
يعلن حممد بن �صالم بن خمي�س �لو�ئلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لكوخ لالإلكرتونيات - 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٤٩٠٤، وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٣م، 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 عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب:٣٩٦ ر.ب:٥١١ 
هاتف رقم:٩٢٢٥١٨٩٨ 

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 

 امل�صفــيعلى �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
حممد بن حميد بن حممد اجلهوري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة حممد بن حميد بن حممد اجلهوري و�صريكته للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن حممد بن حميد بن حممد �جلهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة  حممد بن حميد بن 
حممد �جلهوري و�صريكته للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،١١٤٨٤٧٥ بالرقـم  �لـتجاري 
باأعمــال �ل�صركـــة  �لتــي تتعلــــق  فـــي كافــــــة �الأمــور  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صنا�ص - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:٨٥ ر.ب:٣١٥ 
هاتف رقم:٩٢٣١٩٧١٣ 

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 )١٤٤٥(

حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلدار املغناطي�صي �ص.م.م
يعلن حامت بن حبيب بن عبد�للـه �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �جلد�ر �ملغناطي�صي 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٦٠١٩، وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
�لغـيــــر، وعلـــى  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  ٢٠٢٢/٥/٨م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�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:٩٢٨٩٠٩٠٣ 
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 حمود بن �صامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلمل العربي للتجارة �ص.م.م
يعلن حمد بن حمود بن �صامل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �جلمل �لعربي للتجارة �س.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،١٦٧٩٩٧٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة �صمال الباطنة
�ص.ب:١٢٣٢ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٩٣٣٢٢٩٨ 
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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مانع بن خالد بن �صعيد اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مدائن ال�صحراء للتجارة �ص.م.م
يعلن مانع بن خالد بن �صعيد �ليحيائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مد�ئن �ل�صحر�ء للتجارة 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٠٥٠٩٣، وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
�لغـيــــر، وعلـــى  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  ٢٠٢٢/٣/٩م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ص.ب:١٩٦٦ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٥٢٥٣٥٤٥ 

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

ماجد بن نا�صر بن م�صعود العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهرة اخلزامي للزهور والهدايا �ص.م.م
يعلن ماجد بن نا�صر بن م�صعود �لعزري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة زهرة �خلز�مي للزهور 
و�لهد�يا �س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٤٢٥٦، وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٦/٥م،  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
العذيبة - والية بو�صر - حمافظة م�صقط
هاتف رقم:٩٦٩٩٦٩٥٩ -٩٢٨٣٠٤٠٠ 

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 )١٤٤٥(

�صعيد بن حمد بن �صامل الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صيم الغبي للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صعيد بن حمد بن �صامل �لها�صمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ن�صيم �لغبي للتجارة - 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٥٨١٤، وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م، 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:
املنرتب - والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم: ٩٦١٦١٢٩٩
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 عبداللـه الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيان اجلهاور للتجارة الرائدة �ص.م.م

يعلن �صلطان بن عبد�للــه �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صيان �جلهاور للتجارة �لر�ئدة 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٩٩٣٤، 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:
�ص.ب:٢٢٤ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٤٤٤٧٧٠١ 
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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اأحمد بن خلفان بن �صليمان اليحمدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأحمد بن خلفان بن �صليمان اليحمدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن �أحمد بن خلفان بن �صليمان �ليحمدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أحمد بن خلفان بن �صليمان 
�ليحمدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٥٩٩٣، 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم:٩٣٦٩٤٤٥٦ 
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

خالد بن هالل بن نا�صر الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صاريع امل�صتقلة للتجارة �ص.م.م
يعلن خالد بن هالل بن نا�صر �لها�صمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �مل�صاريع �مل�صتقلة للتجارة 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ،١٥٣٥٦١٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �س.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م، 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:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٩٣٢٠٤٩٢ 
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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ع�صام بن علي بن مو�صى البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االندماج لال�صتثمار التجاري �ص.م.م

يعلن ع�صام بن علي بن مو�صى �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الندماج لال�صتثمار �لتجاري 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٨٣٩٢٥، 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 �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم:٩٤٤٣٠٣٣٠ 
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

وليد بن خمي�ص بن را�صد البهلويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرق االأو�صط الف�صية �ص.م.م

يعلن وليد بن خمي�س بن ر��صد �لبهلويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صرق �الأو�صط �لف�صية 
�س.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٤٦٦٧، 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:
�ص.ب:٢٥٠٥ ر.ب:١٣٣

هاتف رقم:٩٢٠٢٠٠٠٧ 
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 بيت املحا�صبة الدويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التني الدويل الفنون �ص.م.م
يعلن مكتب بيت �ملحا�صبة �لدويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لتني �لدويل �لفنون �س.م.م، 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٠٦٠٦٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
٢٠٢٢/٥/١٩م، 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:
اخلو�ص - والية ال�صيب  - �صكة رقم: ٣٦٠٤  - مبنى رقم: ٢١٢ 

 �صقة رقم: ٣١ - الطابق الثالث  
�ص.ب:٦٨٧ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٤٦٥٢٢٧٦ - ٩٩١٦٤١٨٠ 
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 االأر�ص للحلول والتنمية الهند�صية �ص.م.م

و�لتنمية  للحلول  �الأر�س  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لدويل  �ملحا�صبة  بيت  مكتب  يعلن 
�أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٦٢٩٨، وفقا التفاق  �لهند�صية �س.م.م، و�مل�صجلة لدى 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٩م، 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:
اخلو�ص - والية ال�صيب -  �صكة رقم: ٣٦٠٤  - مبنى رقم: ٢١٢ 

 �صقة رقم: ٣١ - الطابق الثالث  
�ص.ب:٦٨٧ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٤٦٥٢٢٧٦ - ٩٩١٦٤١٨٠ 
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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عبداالأمري بن عبيد بن اإبراهيم العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عامل اخلليج للكروم - تو�صية
�خلليج  عامل  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعجمي  �إبر�هيم  بن  عبيد  بن  عبد�الأمري  يعلن 
للكروم - تو�صية، و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٣١٧٨، 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:
حمافظة م�صقط

�ص.ب:٥٥٠ ر.ب:١٠٠
هاتف رقم: ٩٥٥٧٤٧٩٥ 

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 

 امل�صفــيعلى �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
ح�صام الدين ماجد ال�صعار

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جذور م�صقط املتحدة �ص.م.م

يعلن ح�صام �لدين ماجد �ل�صعار �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جذور م�صقط �ملتحدة �س.م.م، 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ،١٣١٩٥٨٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
٢٠٢٢/٥/٢٩م ، 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:
�ص.ب:٩٧٩ ر.ب:١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٥٤٩٤١١ 
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 

 امل�صفــيعلى �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
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ماجد بن علي بن خلفان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأطياف عندام احلديثة للتجارة - ت�ضامنية
يعلن ماجد بن علي بن خلفان الرواحي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اأطياف عندام احلديثة 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1203008، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 420 ر.ب: 418

هاتف رقم: 92918776
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

خالد بن حلي�ص بن حممد الرو�ضدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبناء حلي�ص الرو�ضدي للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
يعلن خالد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اأبناء حلي�س الرو�شدي 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1149111، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة 

هاتف رقم: 95596681
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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طارق بن �ضامل بن �ضعيد ال�ضاعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احتاد اخلليج للم�ضاريع الرائدة �ص.م.م
يعلن طارق بن �شامل بن �شعيد ال�شاعدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة احتاد اخلليج للم�شاريع 
الرائدة �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1131911، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99090588

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

�ضالح بن �ضامل بن حمد امل�ضروري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلدول ملنتجات االألبان �ص.م.م
يعلن �شالح بن �شامل بن حمد امل�شروري اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اجلدول ملنتجات الألبان 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،4062272 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2022/1/11م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية جعالن بني بو ح�ضن - حمافظة جنوب ال�ضرقية 

�ص.ب: 33 ر.ب: 415
هاتف رقم: 99376546

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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فدا بن غالم ح�ضني بن اأبل البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع دار االإجناز للتجارة - ت�ضامنية
يعلن فدا بن غالم ح�شني بن اأبل البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع دار الإجناز 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1155417، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/5/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�ضقط 

هاتف رقم: 92200952
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�ضفــي على العنوان امل�شار اإليه.
يعقوب بن اأحمد بن را�ضد امل�ضلحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرفاء للم�ضاريع ال�ضاملة �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركــة الرفـــاء للم�شاريــــع  يعلن يعقوب بن اأحمد بن را�شــد امل�شلحــي 
لتفاق  وفقا   ،1101227 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  ال�شاملة 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/5/31م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية اإبراء - حمافظة �ضمال ال�ضرقية 

�ص.ب: 3 ر.ب: 137
هاتف رقم: 99003330

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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عبداملجيد هارون اأحمد 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلليج للحلي ال�ضناعية والكماليات �ص.م.م
ال�شناعية  للحـــلي  اخلليـــج  �شركــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  اأحمــــد  هــــارون  عبداملجيــــد  يعلن 
والكماليات �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1004684، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/5/31م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�ضقط 

�ص.ب: 285 ر.ب: 114
هاتف رقم: 92471983

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

م�ضعود بن �ضيف بن م�ضعود الهمامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضدى لالإن�ضاء والتعمري �ص.م.م
لالإن�شاء  ال�شدى  �شركــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  الهمامي  م�شعود  بن  �شيف  بن  م�شعود  يعلن 
والتعميــــر �س.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1060071، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/5/15م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�ضقط

�ص.ب: 529 ر.ب: 131
هاتف رقم: 95400095

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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خالد بن �ضليمان بن �ضيف النريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خط جمال�ص للتجارة �ص.م.م
يعلن خالد بن �شليمان بن �شيف النريي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركــة خط جمال�س للتجارة 
�س.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقــــم 1176569، وفقــا لتفــاق ال�شركــاء 
املوؤرخ 2022/5/23م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ص.ب: 434 ر.ب: 120

هاتف رقم: 99525840
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

مرمي بنت حممد بن �ضعيد الرو�ضدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النجوم املتالألئة احلديثة للتجارة �ص.م.م
تعلن مرمي بنت حممد بن �شعيد الرو�شدية اأنـها تقوم بت�شفـيــة �شركــة النجوم املتالألئة 
احلديثـــة للتجــــارة �س.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1280924، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب: 395 ر.ب: 311
هاتف رقم: 97103000

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــية
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زايد بن خلفان بن علي الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة دانة الهنوف الوطنية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

الوطنية  الهنوف  دانة  �شركــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  الهنائي  علي  بن  خلفان  بن  زايد  يعلن 
 ،1062827 بالرقــــم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �س.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
وفقــا لتفــاق ال�شركــاء املوؤرخ 2022/5/31م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 92227653
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

الوليد بن حممد بن �ضعيد احلرا�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الدروازة العاملية �ص.م.م
يعلن الوليد بن حممد بن �شعيد احلرا�شي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة الدروازة العاملية �س.م.م، 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقــــم 1235020، وفقــا لتفــاق ال�شركــاء املوؤرخ 
2022/5/31م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 95579557
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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مازن بن �ضليمان بن را�ضد البو�ضعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإطاللة الغد احلديثة للتجارة - ت�ضامنية
يعلن مازن بن �شليمان بن را�شد البو�شعيدي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة اإطاللة الغد احلديثة 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقــــم 1140169، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم: 99662412
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�ضفــي على العنوان امل�شار اإليه.
نا�ضر بن حمود بن م�ضعود العوفـي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضيار العقارية - ت�ضامنية

يعلن نا�شر بن حمود بن م�شعود العوفـي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة �شيار العقارية - ت�شامنية، 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقــــم 1291302، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:93810336 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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مو�ضى بن �ضليمان بن نا�ضر العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طيف بهالء الذهبية - تو�ضية
 - الذهبية  �شركـة طيف بهالء  بت�شفـية  اأنـه يقوم  العدوي  نا�شر  �شليمان بن  يعلن مو�شى بن 
تو�شية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1170101، وفقــا لتفــاق ال�شركــاء 
املوؤرخ 2022/5/20م، وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى  وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99059698

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

خلفان بن دروي�ص بن خلفان الهادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة عامل النجوم لال�ضتثمار �ص.�ص.و
يعلن خلفان بن دروي�س بن خلفان الهادي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة عامل النجوم لال�شتثمار 
�س.�س.و، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1401449، وفقــا لتفــاق ال�شركــاء 
املوؤرخ 2022/5/30م، وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى  وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

العنوان الآتـي:
�ص.ب: 547 ر.ب: 320
هاتف رقم: 99892276

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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حممود بن خلفان بن حممد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة حممود و�ضامل وعبداللـه اأبناء خلفان الرحبي - ت�ضامنية

يعلن حممود بن خلفان بن حممد الرحبي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة حممود و�شامل وعبداللـه 
اأبناء خلفان الرحبي - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1244230، 
فـي  ال�شركـــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفي  2022/1/6م،  املوؤرخ  ال�شركــاء  لتفــاق  وفقــا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99819998
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

علي بن حمود بن عبداللـه التهامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طريق ال�ضفاء للتجارة �ص.م.م
يعلن علي بن حمود بن عبداللـه التهامي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة طريق ال�شفاء للتجارة 
�س.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1261421، وفقــا لتفــاق ال�شركــاء 
املوؤرخ 2022/1/18م، وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى  وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

العنوان الآتـي:
اخلو�ص - والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

�ص.ب: 717 ر.ب: 111
هاتف رقم: 97315060

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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غريب بن ح�ضن بن عبدالرحمن البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاكن الزعفران للتجارة �ص.م.م
يعلن غريــب بن ح�شـــن بن عبدالرحمن البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة م�شاكن الزعفران 
للتجـــارة �س.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1302959، وللم�شفــي 
وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة �ضمال الباطنة
هاتف رقم: 96636636

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

نا�ضر بن �ضعيد بن �ضروخ احلمي�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع احلوراء الذهبية للتجارة - تو�ضية
احلوراء  م�شاريع  �شركـة  بت�شفـية  يقوم  اأنـه  احلمي�شي  �شروخ  بن  �شعيد  بن  نا�شر  يعلن 
اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1069549،  لـــدى  الذهبية للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة 
اجلميــع  وعلـى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99071715

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 
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عبداحلميد بن خلفان بن �ضنني العويني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روافد املحيط للتجارة واملقاوالت - تو�ضية
يعلن عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة روافد املحيط للتجارة 
واملقاولت  - تو�شية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1135006، وللم�شفــي 
وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم: 99888455
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روافد البحرين للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلن عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة روافد البحرين 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1143474، 
وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمام الغـري، وعلـى اجلميـع مراجعــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم: 99888455
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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عبداللـه بن �ضعيد بن علي العي�ضائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الثمني لتطوير االأعمال �ص.م.م
لتطوير  الثمني  �شركـة  بت�شفـية  يقوم  اأنـه  العي�شائي  علي  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلن 
الأعمال �س.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1320172، وفقــا لتفــاق 
ال�شركــاء املوؤرخ 2022/5/29م، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم: 96080703
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

منى بنت �ضعيد بن خمي�ص البلو�ضية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روائع املنى للتجارة - ت�ضامنية
 - للتجارة  املنى  روائع  �شركــة  بت�شفـيــة  تقوم  اأنـها  البلو�شية  خمي�س  بن  �شعيد  بنت  منى  تعلن 
لتفــاق  وفقــا   ،1164107 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية، 
الت�شفـيـــة  ال�شركـــــــة فـي  املوؤرخ 2021/9/26م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل  ال�شركــاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 1331 ر.ب: 121
هاتف رقم: 96633449

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــية
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�ضابات واال�ضت�ضارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو اليقني للم�ضاريع املتكاملة �ص.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة 
اأبو اليقني للم�شاريع املتكاملة �س.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 
متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي  2022/5/30م،  املوؤرخ  ال�شركــاء  لتفــاق  وفقــا   ،1066210
ال�شركـــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير - بناية برج املدينة - مبنى رقم: 2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم: 310

�ص.ب: 575 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99351116 - 24991899 فاك�ص رقم: 24475420

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة كر�ضاء املتحدة �ص.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة 
 ،1065693 بالرقـم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �س.م.م،  املتحدة  كر�شاء 
وفقــا لتفــاق ال�شركــاء املوؤرخ 2019/2/28م، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير - بناية برج املدينة - مبنى رقم: 2835 - الطابق الثالث - �ضقة رقم: 310

�ص.ب: 575 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99004493 - 24991899 فاك�ص رقم: 24475420

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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مكتب بي دي اأو
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضنكالير نايت مريز لال�ضت�ضارات الهند�ضية �ص.م.م
يعلن مكتب بي دي اأو اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة �شنكالير نايت مريز لال�شت�شارات الهند�شية 
�س.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1110756، وللم�شفــي وحـده حـــق 
اأمـام الغـري، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة  متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 1176 ر.ب: 112

هاتف رقم: 92990093 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 

اأحمد بن �ضعيد بن م�ضبح املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة راجن للتجارة �ص.م.م

يعلن اأحمد بن �شعيد بن م�شبح املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة راجن للتجارة �س.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1271174، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب: 342 ر.ب: 321
هاتف رقم: 95303883

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي
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نا�ضر بن �ضعيد بن علي اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تعمري املدن احلديثة �ص.م.م

املدن احلديثة  يقــوم بت�شفـيــة �شركة تعمري  اأنـه  يعلن نا�شر بن �شعيد بن علي اجلابري 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1050786، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 51 ر.ب: 130

هاتف رقم: 96330009
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي

خالد بن خليفة بن �ضعيد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة �ضمال امللتقى الوطنية لبيع احلديد واخلردة - تو�ضية

يعلن خالد بن خليفة بن �شعيد الكلباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شمال امللتقى الوطنية 
لبيع احلديد واخلردة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1116624، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب: 92 ر.ب: 322
هاتف رقم: 97443044

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي
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يعقوب بن �ضامل بن حمد القم�ضوعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املرتفع للم�ضاريع املتكاملة - ت�ضامنية
للم�شاريع  املرتفع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  القم�شوعي  �شامل بن حمد  يعلن يعقوب بن 
املتكاملة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1121163، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/5/30م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 266 ر.ب: 511
هاتف رقم: 99607779

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي

عمر بن �ضامل بن حمد الها�ضمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ك�ضارات اجلمايل �ص.م.م
يعلن عمر بن �شامل بن حمد الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ك�شارات اجلمايل �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1503693 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
2022/5/12م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم: 99349958
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي
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بخيت بن �ضعيد بن حممد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة اأحمد بن �ضعيد حممد الكثريي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية

يعلن بخيت بن �شعيد بن حممد الكثريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأحمد بن �شعيد حممد 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  الكثريي 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،2065410
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �ضاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب: 19822 ر.ب: 211
هاتف رقم: 99491717

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي

بريك بن �ضعيد بن �ضالح الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة م�ضاريع اخل�ضوري والغافري التجارية املتحدة - ت�ضامنية

م�شاريع اخل�شوري  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغافري  �شالح  بن  �شعيد  بن  بريك  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - املتحدة  التجارية  والغافري 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1145323
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية الر�ضتاق - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: 99221030
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي
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حممود بن خلفان بن حممد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة مطعم ومقهى حممود الرحبي و�ضركاه - ت�ضامنية

يعلن حممود بن خلفان بن حممد الرحبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطعم ومقهى حممود 
 ،1257412 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - و�شركاه  الرحبي 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ 2022/5/30م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99819998
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

امل�ضفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
م�ضطفى بن �ضعيد بن مرهون التوبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأطالل جبل ر�ضوى - ت�ضامنية

يعلن م�شطفى بن �شعيد بن مرهون التوبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأطالل جبل ر�شوى - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1318947، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2022/5/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99225116
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي
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علي بن غامن بن �ضامل ال�ضنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضواء الزمن للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شواء الزمن للتجارة  يعلن علي بن غامن بن �شامل ال�شنفري 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1103855، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99709030
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضواء بونت للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

للتجارة  بونت  اأ�شواء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شنفري  �شامل  بن  بن غامن  يعلن علي 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1066828، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99709030
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي
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بدر بن �ضيف بن �ضلطان البو�ضعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االحتاد املثايل للتجارة �ص.م.م

يعلن بدر بن �شيف بن �شلطان البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الحتاد املثايل للتجارة 
�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1152625، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب: 237 ر.ب: 118

هاتف رقم: 96184228
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي

اإ�ضحاق بن حمد بن حمود املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مل�ضات ال�ضاطر للتجارة - تو�ضية
 - للتجارة  ال�شاطر  مل�شات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املنذري  بن حمود  بن حمد  اإ�شحاق  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1127032 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ 2022/5/26م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99622155
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي
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حمفوظ بن �ضامل بن م�ضكني العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مرتفعات احليل للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن حمفوظ بن �شامل بن م�شكني العمريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مرتفعات احليل 
  ،1376080 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99115992

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�ضفــي

عبداللـه بن �ضعيد بن علي العي�ضائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة مهاجري و�ضريكه للتجارة واال�ضتثمار �ص.م.م

و�شريكه  مهاجري  �شركـة  بت�شفـية  يقوم  اأنـه  العي�شائي  علي  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة وال�شتثمار �س.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1323623، 
وفقــا لتفــاق ال�شركــاء املوؤرخ 2022/5/29م، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة م�ضقط

�ص.ب: 415 ر.ب: 112
هاتف رقم: 96080703

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي 
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حممد بن حميد بن حممد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة جوهرة الباطنة الع�صرية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

الباطنة  جوهرة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلهوري  حممد  بن  حميد  بن  حممد  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  الع�سرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,1175664
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 89 ر.ب: 315
هاتف رقم: 92319713

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

خالد بن خليفة بن �صعيد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صمال الباطنة املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن خالد بن خليفة بن �سعيد الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سمال الباطنة املتميزة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1060542, 
وللم�سفي وحـده حق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 94 ر.ب: 322
هاتف رقم: 97443044

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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اإبراهيم بن �صعيد بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأركان العاملية للخدمات اللوج�صتية - تو�صية
العاملية  اأركان  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلارثي  عبداللـه  بن  �سعيد  بن  اإبراهيم  يعلن 
للخدمات اللوج�ستية - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1217208, 
وللم�سفي وحـده حق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99443464

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صامي حم�صة للتجارة - ت�صامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سامي حم�سة  اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات  يعلن مكتب 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1255154, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 526 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99706599

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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مكتب املهاد لال�صت�صارات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيت االألوان للخدمات �ص.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بيت االألوان للخدمات �ش.م.م,  يعلن مكتب املهاد لال�ست�سارات 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1645501 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيــل  حق  وحـده  وللم�سفي  2022/5/31م, 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ص.ب: 800 ر.ب: 130

هاتف رقم: 92235452 - 95611850
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

خالد بن حلي�ص بن حممد الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صناء �صحار العاملية �ص.م.م
يعلن خالد بن حلي�ش بن حممد الرو�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سناء �سحار العاملية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1286020, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 119 ر.ب: 326
هاتف رقم: 95596681

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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عبداملجيد هارون اأحمد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صيم اخلليج الوطنية �ص.م.م
يعلن عبداملجيـــد هـــارون اأحمــــد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـة ن�سيم اخلليـــج الوطنية �ش.م.م, 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1294128 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2022/5/31م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ص.ب: 285 ر.ب: 114
هاتف رقم: 92471983

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

�صالح بن �صامل بن حمود الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ندى الرمي�ص - ت�صامنية
يعلن �سالح بن �سامل بن حمود الها�سمي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة ندى الرمي�ش - ت�سامنية, 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1303532 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2020/3/18م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب: 411 ر.ب: 320
هاتف رقم: 99338702

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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�صعود بن �صالح بن جمعة البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ميامن اخلري للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �سعود بن �سالح بن جمعة البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ميامن اخلري للتجارة 
وللم�سفي   ,1018431 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 95522969

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

خليفة بن علي بن �صعيد الزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اخلطوات املتحدة �ص.م.م

يعلن خليفة بن علي بن �سعيد الزيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع اخلطوات املتحدة 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1157460, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 97335030

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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�صالم بن خادوم بن غاب�ص الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عقيق الداخلية �ص.م.م

يعلن �سالم بن خادوم بن غاب�ش الهنائي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة عقيق الداخلية �ش.م.م, 
الـتجـــاري بالرقـم 1243150, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ  اأمانـــة ال�سجـــل  لــدى  وامل�سجلـــة 
2021/11/1م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 93913243
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

عبداللـه بن �صعيد بن علي العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عطاء البالد ال�صاملة �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عطاء البالد ال�ساملة 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1326217 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ 2022/5/31م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية م�صقط - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 96080703 
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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�صعيد بن �صليمان بن حمد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عامل الكروم للتعدين �ص.م.م

يعلن �سعيد بن �سليمان بن حمد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة عامل الكروم للتعدين 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1056019, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 95141444 
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

عبداللـه بن اأحمد بن حممد ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عبداللـه ال�صعدي واأوالده للتجارة - تو�صية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه ال�سعدي  يعلن عبداللـه بن اأحمد بن حممد ال�سعدي 
واأوالده للتجـــــارة - تو�سيــــة, وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 3178250, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صنا�ص - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 92392390 
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن عبيد بن جمعة احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع �صفاء االأندل�ص للتجارة - ت�صامنية

�سفاء  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلجري  جمعة  بن  عبيد  بن  عبداللـه  يعلن 
بالرقـم 1115485,  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  للتجارة - ت�سامنية,  االأندل�ش 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 95417414 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

مكتب الكون - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلوير ل�صيانة املركبات �ص.م.م

يعلـــن مكتــب الكـــــون - حما�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة اخلويـــر ل�سيانة 
التفاق  وفقا   ,1579088 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  املركبات 
ال�سركاء املوؤرخ 2022/5/26م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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مروان بن خلفان بن �صعيد ال�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صدى ال�صالم للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن مروان بن خلفان بن �سعيد ال�سيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سدى ال�سالم للتجارة 
وللم�سفي   ,1051865 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 219 ر.ب: 319
هاتف رقم: 96556534

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

حمفوظ بن �صامل بن م�صكني العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صفوح احليل للتجارة - تو�صية
يعلـــن حمفــوظ بن �سالـــــم بن م�سكني العميـــري اأنـه يقــــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة �سفــــوح احليـــل 
للتجـــارة - تو�سيــة, وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقــــم 1658123, وللم�سفـــي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99115992

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن �صعيد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأدم الع�صرية �ص.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سعيد احلارثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اأدم الع�سرية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1032061, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب: 973 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99327802

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

عمر بن عبيد بن مبارك الر�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبيد بن مبارك بن عثمان الر�صيدي وولده للتجارة - تو�صية

بن  �سركة عبيد بن مبارك  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  الر�سيدي  يعلن عمر بن عبيد بن مبارك 
عثمان الر�سيدي وولده للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,1006945
اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ص.ب: 24 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99416858
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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يعقوب بن علي بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صروق العني للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن يعقوب بن علي بن عبداللـه الريامي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سروق العني للتجارة 
واملقــــاوالت - ت�سامنيـــــة, وامل�سجلـــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــــم 1021450, وفقــــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2022/3/15م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة 
باأعمــال  التــي تتعلــــق  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 92844040
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

�صامل بن علي بن حممد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال اخلطمة للتجارة - ت�صامنية
يعلن �سامل بن علي بن حممد الدرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رمال اخلطمة للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1042477, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2022/5/31م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99829993
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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عبدالرحمن بن حممد بن حمد العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صحراء اخلليج الذهبية - تو�صية

يعلن عبدالرحمن بن حممد بن حمد العمراين اأنـه يقــوم  بت�سفـيــة �سركة �سحراء اخلليج 
وللم�سفي   ,1133181 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 االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99855980

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

موزة بنت خ�صيب بن �صامل االأ�صخرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهرة الفي للتجارة �ص.�ص.و

تعلن موزة بنت خ�سيب بن �سامل االأ�سخرية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركـــــة زهرة الفي للتجارة 
وحـدها  وللم�سفية   ,1418919 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و, 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــية فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 482 ر.ب: 322
هاتف رقم: 93291966 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــية
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حممود بن حممد بن �صعيد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة ال�صفقات الرابحة لالأعمال الدولية �ص.م.م

يعلن حممود بن حممد بن �سعيد املحروقي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سفقات الرابحة 
لالأعمــــال الدوليـــــة �ش.م.م, وامل�سجلـــــة لدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1346473, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2022/6/7م, وللم�سفي وحـده حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية 
باأعمــال  التــي تتعلــــق  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب: 320 ر.ب: 310
هاتف رقم: 96666201

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

علي بن ح�صن بن عبدال�صمد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبدالر�صا بن ح�صن بن عبدال�صمد للتجارة �ص.م.م

بن  ح�سن  بن  عبدالر�سا  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  عبدال�سمد  بن  ح�سن  بن  علي  يعلن 
 ,1262580 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة  عبدال�سمد 
ال�سركـة فـي  املوؤرخ 2022/5/30م, وللم�سفــي وحـده حـــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقــــا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 92719595
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �صامل بن بخيت ال�صعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مازن ر�صدان و�صركاه �ص.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�سعيلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مازن ر�سدان و�سركاه 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1390177, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 99334647
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنمة املدينة �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�سعيلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  جنمة املدينة �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1133827, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 99334647
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة م�صنع اخلابورة الوطني للحلوى العمانية �ص.م.م
اخلابورة  م�سنع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سعيلي  بخيت  بن  �سامل  بن  عبداللـه  يعلن 
الوطني للحلوى العمانية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3226549, 
وللم�سفي وحده حـــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 99334647
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيت االأزياء الوطنية �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�سعيلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بيت االأزياء الوطنية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1058361, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 99334647
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ف�صاء اخلليج العاملية �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�سعيلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ف�ساء اخلليج العاملية 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1751131, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 99334647
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

اأحمد بن �صامل بن نا�صر الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البحر االأ�صود املميز �ص.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البحر االأ�سود املميز  اأحمد بن �سامل بن نا�سر الرا�سدي  يعلن 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1149543 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ 2022/4/27م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 94444588
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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هيثم بن عبداللـه بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فخر البوادي الدولية - ت�صامنية
يعلـــن هيثــــم بن عبداللـه بن حممـــد املعمــــري اأنـه يقــــوم بت�سفـيــــة �سركـــة فخـــر البـــــوادي 
الدولية - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1210959, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 43 ر.ب: 511
هاتف رقم: 96760412

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

عبداللـه بن حممد بن �صامل اجلحافـي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلويجر االأهلية �ص.م.م
يعلن عبداللـه بن حممد بن �سامل اجلحافـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلويجر االأهلية 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1311870 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ 2021/10/13م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 96733277
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن �صامل بن نا�صر ال�صنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال �صيجر للتجارة - ت�صامنية
يعلن نا�سر بن �سامل بن نا�سر ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جبال �سيجر للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1013578, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 287 ر.ب: 416

هاتف رقم: 99623117
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

اأحمد بن حممد بن �صعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قوافل الظاهرة املتحدة - ت�صامنية
يعلن اأحمـــد بن حممـــد بن �سعيــــد املقبالـــــي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة قوافــــل الظاهــــرة 
املتحدة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1300156, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 515 ر.ب: 474
هاتف رقم: 95508589

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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علي بن �صامل بن حممد املع�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة الروؤيا ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن علي بن �سامل بن حممد املع�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الروؤيا ال�ساملة للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1046461, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 92343443
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

عبداحلميد بن خلفان بن �صنني العويني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع روافد املحيط الذهبية - تو�صية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع روافد  يعلن عبداحلميد بن خلفان بن �سنني العويني 
املحيـــط الذهبيــــة - تو�سيــــة, وامل�سجلة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1230007, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 99888455
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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عي�صى بن علي بن خمي�ص احل�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ه�صاب دار�صيت �ص.م.م
يعلن عي�سى بن علي بن خمي�ش احل�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ه�ساب دار�سيت �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1024253, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 108 ر.ب: 118

هاتف رقم: 91192740
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

نا�صر بن حممد بن �صعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة نا�صر بن حممد واإخوانه للتجارة - تو�صية

يعلن نا�سر بن حممد بن �سعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نا�سر بن حممد واإخوانه 
وللم�سفي   ,3307859 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 االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 248 ر.ب: 325
هاتف رقم: 99822432

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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علي بن هالل  بن علي اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة علي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن علــــي بن هـــالل بن علـــي اخلليلـــي اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركــــة علــــي واأوالده للتجـــارة 
واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1439456, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2022/5/15م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية م�صقط - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 96000043
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

علي بن م�صعود بن جمادح الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأبراج الر�صافة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن علي بن م�سعود بن جمادح الكثريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبراج الر�سافة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1111574, وفقا التفاق 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2022/6/7م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 98555500

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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عذاري بنت �صعيد بن خليفة ال�صولية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوادر اخل�صراء للتجارة - ت�صامنية
اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركـــــة بوادر اخل�سراء  تعلن عذاري بنت �سعيد بن خليفة ال�سولية 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1069835, وللم�سفية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�سفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ص.ب: 350 ر.ب: 315
هاتف رقم: 97111163 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــية

اإبراهيم بن خليفة بن �صامل ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاعل ال�صور للخدمات ال�صاملة - تو�صية
يعلن اإبراهيــــم بن خليفــــة بن �سالــــم ال�سعــــدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساعــل ال�ســور 
 ,1294540 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - ال�ساملة  للخدمات 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 196 ر.ب: 315
هاتف رقم: 98680099 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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�صعيد بن حممد بن �صعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة نربا�ص الهدى املميزة للتجارة - ت�صامنية

يعلن �سعيد بن حممد بن �سعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نربا�ش الهدى املميزة 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1266075, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 248 ر.ب: 325
هاتف رقم: 99822432

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

نا�صر بن حممد بن �صعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأبو الطيب املعمري للتجارة - تو�صية

يعلن نا�ســر بن حممــد بن �سعيــد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة اأبو الطيب املعمــري 
وللم�سفي   ,1060597 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 االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 248 ر.ب: 325
هاتف رقم: 99822432

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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�صعيد بن حلي�ص بن حممد الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة االأفق الربونزي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �سعيـــد بن حليــ�ش بن حممـــد الرو�ســـدي اأنـه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة االأفـــق الربونزي 
للتجـارة واملقـــاوالت �ش.م.م, وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــــم 1094524, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 825 ر.ب: 117

هاتف رقم: 98000226
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

علي بن عبدالرحيم بن اإ�صماعيل اخلوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة برج �صحار للمقاوالت - ت�صامنية
يعلن علــي بن عبدالرحيـــم بن اإ�سماعيـــل اخلــــوري اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة بـــرج �سحــــار 
للمقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1089646, وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 6 ر.ب: 322
هاتف رقم: 96696667

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن بدر ال�صوافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صتوب �صوب �ص.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن بدر ال�سوافـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �ستوب �سوب �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1206180, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب: 6 ر.ب: 322
هاتف رقم: 96696667

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

اأحمد بن ح�صن بن حممد ال�صيداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوؤ�ص�صة العقارية احلديثة �ص.م.م
يعلن اأحمــــد بن ح�ســـن بن حممـــد ال�سيـــداد اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة املوؤ�س�سة العقارية 
وللم�سفي   ,2168120 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  احلديثة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب: 1331 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92727222

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي
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اإبراهيم بن حمد بن حمود العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع العز ال�صاملة - ت�صامنية
يعلن اإبراهيم بن حمد بن حمود العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روائع العز ال�ساملة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1207257, وفقا التفاق ال�سركاء 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  2022/6/6م,  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب: 270 ر.ب: 614
هاتف رقم: 99058122

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

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�صفــي

خليفة بن �صعيد بن خلفان الندابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال �صرور للتجارة �ص.م.م

يعلـن خليفة بن �سعيد بن خلفان الندابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جبال �سرور للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ,1681303 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م, 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�صفــي

-220-



اجلريدة الر�سمية العدد )١445(

يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأنوار امل�سرات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأنوار امل�سرات للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١025798،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املدن احلديثة - ت�سامنية

يعلـن يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اإعمار املدن احلديثة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١08١4١0، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعود بن علي بن حمد الرواحي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سواء املتحدة - تو�سية

 - املتحدة  االأ�سواء  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الرواحي  حمد  بن  علي  بن  �سعود  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١687883 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما �سناو املتحدة �ش.م.م

يعلـن علي بن عبداللـه بن علي البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة �سما �سناو املتحدة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 3١92555،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

-221-



اجلريدة الر�سمية العدد )١445(

اآمنة بنت �سعيد بن �سيف الفار�سية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الزاهية الذهبي للتجارة - ت�سامنية

تعلـن اآمنة بنت �سعيد بن �سيف الفار�سية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة جنم الزاهية الذهبي 
عـــن   ،١2١7١42 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

فاطمة بنت �سعيد بن حممد ال�سنانية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جود اخلابورة املتحدة �ش.م.م

ل�سركــــة جود اخلابورة  امل�سفــــية  ب�سفـتـــــها  ال�سنانية  �سعيد بن حممد  بنت  فاطمة  تعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١١32336 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

رحمة بنت ربيع بن �سامل اجلنيبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كناري جزماء احلديثة للتجارة - تو�سية

تعلـن رحمة بنت ربيع بن �سامل اجلنيبية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة كناري جزماء احلديثة 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١205١06، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

حممد بن علي بن عبداللـه الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحارى �سيان للتجارة - تو�سية

�سيان  �سحارى  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الرئي�سي  عبداللـه  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 3208770، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي و�سريكه - ت�سامنية

يعلـن حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة حممد بن عبداللـه بن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - و�سريكه  الزعابي  حممد 

3١84897، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عمر بن نا�سر بن علي اخلرو�سي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معجزات احلا�سب االآيل �ش.م.م

احلا�سب  معجزات  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اخلرو�سي   علي  بن  نا�سر  بن  عمر  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١343490 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  االآيل 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

ديليب كازينكاتو بادمانابا
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدف املا�سي للهند�سة واالإن�ساءات �ش.م.م

للهند�ســــــة  املا�ســــي  الهـــدف  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  بادمانابا  كازينكاتـــو  ديليـب  يعلـن 
واالإن�ساءات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١07663١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سالح بن علي بن خمي�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الوطن �ش.م.م

يعلـن �سالح بن علي بن خمي�ش البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأبناء الوطن �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١8١86١9،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة اخليالية احلديثة �ش.م.م

يعلـن حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اجلودة اخليالية 
احلديثة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١093906، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن عامر بن حممد ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطراز املتكامل �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن عامر بن حممد ال�سواعي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الطراز املتكامل 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١0١١838 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اأ�سعد بن زهران بن حممد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرفد املتحدة �ش.م.م

يعلـن اأ�سعد بن زهران بن حممد النبهاين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الرفد املتحدة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١66938،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزر اخلليج العاملية �ش.م.م

العاملية  اخلليج  جزر  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  الثقة  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١303884 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حمد بن م�سلم بن املر البحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حمد بن م�سلم بن املر البحري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

املر  امل�سفــــي ل�سركــــة حمد بن م�سلم بن  املر البحري ب�سفـتـــــه  يعلـن حمد بن م�سلم بن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سركاه  البحري 

5050235، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعيد بن �سالح بن �سعيد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيو ا�ش كي للتكنولوجيا �ش.م.م

يعلـن �سعيد بن �سالح بن �سعيد الكيومي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة كيو ا�ش كي للتكنولوجيا 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١3555١3 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

جمـــال نا�ســـر �سعــــد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدن اخلليج �ش.م.م

يعلـن جمال نا�ســـر �سعـد ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مدن اخلليج �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 
الكيــان  وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١022١66 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة 

القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن �سامل بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع جمي�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن علي بن �سامل بن اإبراهيم البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة روائع جمي�ش للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١55598، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سداء العالية للتجارة - تو�سية

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلـن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - للتجارة  العالية  االأ�سداء  ل�سركــــة 

بالرقـــم ١220599، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حمدان بن حميد بن حممد اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االعتماد املتكاملة �ش.م.م

يعلـن حمدان بن حميد بن حممد اجلحافـي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة االعتماد املتكاملة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١073١50 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر الطموح للتجارة - ت�سامنية

الطموح  نهر  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلـن 
عـــن   ،32396١6 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن �سعود بن اأحمد ال�سيذاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيذاين للرتجمة �ش.م.م

ال�سيذاين للرتجمة  امل�سفــــي ل�سركــــة  ال�سيذاين ب�سفـتـــــه  اأحمد  يعلـن علي بن �سعود بن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١8١6802 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف لتكنلوجيا املعلومات �ش.م.م

لتكنلوجيا  ال�سيف  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الطائي  عي�سى  بن  حمد  بن  حامت  يعلـن 
املعلومات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١089١2١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنان الع�سرية للتجارة �ش.م.م

يعلـن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة العنان الع�سرية للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١63680 بالرقـــم  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 املقدمة لالإنتاج الفني �ش.م.م

يعلـن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املقدمة لالإنتاج الفني 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١377647 بالرقـــم  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 من�سة تفاهم �ش.م.م

يعلـن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة من�سة تفاهم �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١364806،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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بخيت بن �سامل بن بخيت قطن
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حجيف للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  حجيف  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  قطن  بخيت  بن  �سامل  بن  بخيت  يعلـن 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 20١6257، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن نا�سر بن �سعيد احلوقاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادي العميق للتجارة �ش.م.م

العميق  الوادي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  �سعيد احلوقاين  بن  نا�سر  بن  عبداللـه  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١067934،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سيف بن �سامل بن حممد احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق الدقم لال�ستثمار �ش.�ش.و

يعلـن �سيف بن �سامل بن حممد احلرا�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سرق الدقم لال�ستثمار 
اأعــمال  الـتجــاري بالرقـــم ١١797١8، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  �ش.�ش.و، وامل�سجلـة 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

ر�سا بن جمعة بن حممد اآل �سالح
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز العمران التجاري �ش.م.م

يعلـن ر�سا بن جمعة بن حممد اآل �سالح ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركة مركز العمران التجاري 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١766929 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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جمعة بن ن�سيب بن فرحان املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوج�ستية للرتويج والت�سويق �ش.م.م
يعلـن جمعة بن ن�سيب بن فرحان املرزوقي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اللوج�ستية للرتويج 
والت�سويق �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١006747، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن حممود بن حممد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإخال�ش الذهبية - تو�سية
االإخـــال�ش  ل�سركــــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اجلهوري  حممد  بـــن  حممـــود  بن  حممــــد  يعلـن 
الذهبية - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١2١١69١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حمد بن اأحمد بن حامد العبديل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حمد بن اأحمد بن حامد العبديل واأخيه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حمد بن اأحمد بن حامد العبديل ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة حمد بن اأحمد بن حامد 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  واأخيه  العبديل 

5066425، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سامية بنت �سعيد بن خلفان الندابية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور احلياة املتميزة �ش.م.م
تعلـن �سامية بنت �سعيد بن خلفان الندابية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة م�ساريع نور احلياة 
انتهاء  عـــن   ،١١60473 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتميزة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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