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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٤٥

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحـ ــد  ١٢ذو القعدة 1443هـ

املوافـ ـ ــق  ١٢يوني ـ ـ ــو 2022م
رقم
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املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /31بتعيي ــن �سفي ــر.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /٣٢بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ــام املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقـم  ٢٠٢٠/٨٤فـي �شـ�أن الأمانــة العامـة ملجلـ�س
املناق�صــات.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /٣٣بالت�صديق علـى اتفاقيــة بني حكوم ــة �سلطن ــة
عمــان وحكومــة جمهوري ــة فيتــنام اال�شرتاكية
حــول الإعفــاء املتبــادل من الت�أ�شرية حلاملــي
جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
والر�سمية.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة العــدل وال�شـــ�ؤون القانونيـــة
قرار جلنة قبول املحامني رقم  2022/5/164باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـاة.
وزارة العمــــل
�إعــالن ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابات عمالية.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
41
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
107
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
110
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
117
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
132
�إعالن عن طرح املناق�صة رقم .٢٠٢٢/١٩
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
134
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الع�صا العاملية  -ت�ضامنية.
134
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجعلي والدرعي للم�شاريع �ش.م.م.
135
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ال�شرقية ال�شاملة �ش.م.م.
135
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهايا املتميزة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع النه�ضة الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية136 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور املدينة املا�سية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية136 .
�إع ــالن ع ــن بــدء �أعمــال الت�صفـيــة ل�شركــة �سعيــد و�سالــم �أبـناء �سليمـان بـن حمـد
137
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور امل�ستقبل العاملية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية137 .
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الأمان املميز �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن عبداللـه بن �سيف البلو�شي و�شريكه
138
للتجارة  -ت�ضامنية.
139
�إعــالن عن بــدء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركـ ــة بوابة املوالح للتجارة �ش.م.م.
139
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تيموري ار�شاد للتجارة العامة �ش.م.م.
140
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�صن للأعمال واخلدمات �ش.م.م.
140
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذوق الراقي املتحدة  -ت�ضامنية.
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألوان املو�سمية  -تو�صية.
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ �صحم احلديثة  -ت�ضامنية.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اميايل خلدمات تو�صيل الطلبات �ش�.ش.و142 .
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيوت م�سقط املتكاملة �ش.م.م.
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جعفر ح�سني �إبراهيم و�شركاه �ش.م.م.
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الباطنة املتحدة  -ت�ضامنية.
�إع ــالن عــن ب ــدء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركــة �سعــيد بــن عوبــد �سعيــد قطــن و�شريكــه
144
للتجـارة  -ت�ضامنيــة.
�إعــالن ع ــن بــدء �أعمــال الت�صفـيـ ــة ل�شركــة الأداء ال�صحي ــح ال�شاملـ ــة للتج ــارة
واملق ــاوالت  -ت�ضامنيــة.
144
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم �أوروبا الدولية �ش.م.م.
145
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع روافد ال�سدين املتحدة  -تو�صية145 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات روابي اجلبيل �ش.م.م.
146
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العز الدولية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية146 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البندقية للم�شاريع التجارية �ش.م.م.
147
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاهني حبوب  -ت�ضامنية.
147
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س اخلليج اجلديدة �ش.م.م.
148
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صباح احلارة  -ت�ضامنية.
148
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الكنوز الذهبية �ش.م.م.
149
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع كمزار للمقاوالت  -ت�ضامنية.
149
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل م�سقط لال�ستثمار والتطوير الذكي  -تو�صية150 .
150
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلب�سي للنقليات  -ت�ضامنية.
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم الأفالج للتجارة  -ت�ضامنية.
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال للخدمات املتكاملة �ش.م.م.
152
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدائع �سيماء للتجارة �ش.م.م.
152
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكارم ال�سلمي التجارية  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املدى البعيد للتجارة  -تو�صية153 .
153
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة�شاطئ �سيفة ال�شيخ �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف البلد للتجارة �ش.م.م.
154
�إع ــالن عن ب ــدء �أعم ــال الت�صفـيـ ــة ل�شرك ـ ــة �سيجما ال�شاملة �ش.م.م.
154
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبادلة الطيبة الدولية �ش.م.م.
155
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املثايل الع�صرية للتجارة �ش.م.م155 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق الربيع للتجارة  -تو�صية.
156
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة همايل املحافظة للتجارة  -تو�صية.
156
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع التلعة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية157 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبوعلي اللواتي الع�صرية �ش.م.م.
157
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راية للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و.
158
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صرم للم�شاريع الإن�شائية  -ت�ضامنية158 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طارق و�أحمد الروا�س للتجارة  -ت�ضامنية159 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طارق ال�صالوات و�شريكه للتجارة  -تو�صية159 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل �صاللة احلديثة �ش.م.م.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركةم�شاريع كنوز ال�شرق املتكاملة �ش.م.م.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهالل للخدمات الهند�سية  -تو�صية.
161
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح الدين و�شريكه للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية161 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمانية املتحدة لل�صرافة �ش.م.م.
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الداهم للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحم احلديثة خلدمات املياه  -ت�ضامنية163 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار اخلليج الرائدة  -ت�ضامنية.
163
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلابورة العقارية  -ت�ضامنية.
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليجية املتحدة للمالب�س �ش.م.م.
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد و�آن للتجارة �ش.م.م.
165
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاريع البحرية للخدمات امليكانيكية
والهند�سية �ش.م.م.
165
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكوخ للإلكرتونيات  -ت�ضامنية.
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن حميد بن حممد اجلهوري
166
و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلدار املغناطي�سي �ش.م.م.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلمل العربي للتجارة �ش.م.م.
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدائن ال�صحراء للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة اخلزامي للزهور والهدايا �ش.م.م168 .
١٦٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم الغبي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضيان اجلهاور للتجارة الرائدة �ش.م.م169 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن خلفان بن �سليمان اليحمدي
١٧٠
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
170
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاريع امل�ستقلة للتجارة �ش.م.م.
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االندماج لال�ستثمار التجاري �ش.م.م.
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط الف�ضية �ش.م.م.
172
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التني الدويل الفنون �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأر�ض للحلول والتنمية الهند�سية �ش.م.م172 .
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل اخلليج للكروم  -تو�صية.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جذور م�سقط املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف عندام احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية174 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء حلي�س الرو�شدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية174 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد اخلليج للم�شاريع الرائدة �ش.م.م175 .
175
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلدول ملنتجات الألبان �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دار الإجناز للتجارة  -ت�ضامنية١٧٦ .
١٧٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرف ــاء للم�شاريـ ــع ال�شاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخللي ــج للح ــلي ال�صناعية والكماليات �ش.م.م177 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صدى للإن�شاء والتعميـ ــر �ش.م.م.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط جمال�ص للتجارة �ش.م.م.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجوم املتلألئة احلديث ــة للتجـ ــارة �ش.م.م178 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة الهنوف الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدروازة العاملية �ش.م.م.
179
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إطاللة الغد احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية180 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيار العقارية  -ت�ضامنية.
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف بهالء الذهبية  -تو�صية.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل النجوم لال�ستثمار �ش�.ش.و.
181
�إعــالن عــن بــدء �أعمــال الت�صفـيــة ل�شركــة حممــود و�سالــم وعبداللـه �أبنــاء خلفــان
الرحبي  -ت�ضامنية.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق ال�صفاء للتجارة �ش.م.م.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ساكن الزعفران للتج ــارة �ش.م.م.
183
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلوراء الذهبية للتجارة  -تو�صية183 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد املحيط للتجارة واملقاوالت  -تو�صية184 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد البحرين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية184 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثمني لتطوير الأعمال �ش.م.م.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع املنى للتجارة  -ت�ضامنية.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو اليقني للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م.
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كر�شاء املتحدة �ش.م.م.
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سنكالير نايت مريز لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م187 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راجن للتجارة �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تعمري املدن احلديثة �ش.م.م.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال امللتقى الوطنية لبيع احلديد واخلردة  -تو�صية188 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرتفع للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�سارات اجلمايل �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن �سعيد حممد الكثريي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخل�ضوري والغافري التجارية
املتحدة  -ت�ضامنية.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم ومقهى حممود الرحبي و�شركاه  -ت�ضامنية191 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل جبل ر�ضوى  -ت�ضامنية.
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الزمن للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية192 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء بونت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية192 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد املثايل للتجارة �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات ال�شاطر للتجارة  -تو�صية.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات احليل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م194 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مهاجري و�شريكه للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م194 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الباطنة الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية195 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال الباطنة املتميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية195 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان العاملية للخدمات اللوج�ستية  -تو�صية196 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سامي حم�ضة للتجارة  -ت�ضامنية.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الألوان للخدمات �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سناء �صحار العاملية �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم اخلليج الوطنية �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندى الرمي�س  -ت�ضامنية.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ميامن اخلري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م199 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلطوات املتحدة �ش.م.م.
199
�إعــالن عن بــدء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركـ ــة عقيق الداخلية �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطاء البالد ال�شاملة �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الكروم للتعدين �ش.م.م.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه ال�سعدي و�أوالده للتجارة  -تو�صية201 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صفاء الأندل�س للتجارة  -ت�ضامنية202 .
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلوير ل�صيانة املركبات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى ال�سالم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م203 .
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفوح احليل للتجارة  -تو�صية.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أدم الع�صرية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبيد بن مبارك بن عثمان الر�شيدي وولده
للتجارة  -تو�صية.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق العني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية205 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال اخلطمة للتجارة  -ت�ضامنية.
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء اخلليج الذهبية  -تو�صية.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة الفي للتجارة �ش�.ش.و.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صفقات الرابحة للأعمال الدولية �ش.م.م207 .
�إعــالن عن بــدء �أعم ــال الت�صفـي ــة ل�شركـ ــة عبدالر�ضا بن ح�ســن بن عبـدال�صمد
للتجارة �ش.م.م.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مازن ر�شدان و�شركاه �ش.م.م.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة املدينة �ش.م.م.
208
�إعـ ــالن عن ب ــدء �أعم ــال الت�صفـي ــة ل�شركــة م�صن ــع اخلابـ ــورة الوطن ــي للحل ـ ـ ــوى
العمانية �ش.م.م.
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الأزياء الوطنية �ش.م.م.
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ف�ضاء اخلليج العاملية �ش.م.م.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحر الأ�سود املميز �ش.م.م.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فخر البوادي الدولية  -ت�ضامنية.
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلويجر الأهلية �ش.م.م.
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �شيجر للتجارة  -ت�ضامنية.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل الظاهرة املتحدة  -ت�ضامنية.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤيا ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية213 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع روافد املحيط الذهبية  -تو�صية213 .

رقم
ال�صفحة
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب دار�سيت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر بن حممد و�إخوانه للتجارة  -تو�صية214 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية215 .
�إعالن عن بدء �أعمـال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الر�صافة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م215 .
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادر اخل�ضراء للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاعل ال�سور للخدمات ال�شاملة  -تو�صية216 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الهدى املميزة للتجارة  -ت�ضامنية217 .
217
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو الطيب املعمري للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفق الربونزي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م218 .
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج �صحار للمقاوالت  -ت�ضامنية.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ستوب �شوب �ش.م.م.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ؤ�س�سة العقارية احلديثة �ش.م.م.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع العز ال�شاملة  -ت�ضامنية.
220
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �سرور للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار امل�سرات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية221 .
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار املدن احلديثة  -ت�ضامنية.
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�ضواء املتحدة  -تو�صية.
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما �سناو املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الزاهية الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية222 .
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جود اخلابورة املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كناري جزماء احلديثة للتجارة  -تو�صية222 .
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحارى �ضيان للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي
223
و�شريكه  -ت�ضامنية.
223
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معجزات احلا�سب الآيل �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدف املا�سي للهند�سة والإن�شاءات �ش.م.م223 .
223
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء الوطن �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة اخليالية احلديثة �ش.م.م.
224
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطراز املتكامل �ش.م.م.
224
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفد املتحدة �ش.م.م.
224
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزر اخلليج العاملية �ش.م.م.
224
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد بن م�سلم بن املر البحري و�شركاه
للتجارة  -ت�ضامنية.
225
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كيو ا�س كي للتكنولوجيا �ش.م.م.
225
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدن اخلليج �ش.م.م.
225
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع جمي�س للتجارة واملقاوالت �ش.م.م225 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صداء العالية للتجارة  -تو�صية.
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتماد املتكاملة �ش.م.م.
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر الطموح للتجارة  -ت�ضامنية.
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شيذاين للرتجمة �ش.م.م.
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيف لتكنلوجيا املعلومات �ش.م.م.
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العنان الع�صرية للتجارة �ش.م.م.
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقدمة للإنتاج الفني �ش.م.م.
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة من�صة تفاهم �ش.م.م.
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حجيف للتجارة  -ت�ضامنية.
228
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوادي العميق للتجارة �ش.م.م.
228
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق الدقم لال�ستثمار �ش�.ش.و.
228
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز العمران التجاري �ش.م.م.
228
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللوج�ستية للرتويج والت�سويق �ش.م.م229 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإخال�ص الذهبية  -تو�صية.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد بن �أحمد بن حامد العبديل و�أخيه
للتجارة  -ت�ضامنية.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نور احلياة املتميزة �ش.م.م.
229

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٥

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/31
بتعييـــن �سفيـــر
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعني �سعود بن هالل بن �سعود ال�شيذاين� ،سفريا لنا فوق العادة ،ومفو�ضا لدى جمهورية
تنزانيا املتحدة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 5 :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 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 �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/٨٤
فـي �شـــ�أن الأمانـــة العامـــة ملجلــــ�س املناق�صـــات
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/٨٤فـي �ش�أن الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بامللحقني رقمي ( )1و ( )2املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/84امل�شار �إليه،
امللحقان املرفقان.
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 6 :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 6 :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
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امللحــق رقــم ( ) ١
اخت�صا�صات الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
 - ١و�ضع الإجراءات والربامج التي تهدف �إلى رفع كفاءة الإنفاق احلكومي وتعزيز املحتوى
املحلي ،املرتبطني بامل�شاريع وامل�شرتيات احلكومية.
� - ٢إعداد �أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفـيذ امل�شاريع احلكومية ،بهدف �ضمان
جودتها ،و�سرعة تنفـيذها ،وتقليل الأوامر التغيريية ،والتقيد باملوازنات املعتمدة،
ومتابعة االلتزام بها ،واتخاذ ما يلزم فـي �ش�أنها.
 - ٣تنظيم وتقدمي خدمات ال�شراء املوحد وفق اقت�صاديات الكم ،و�أف�ضل املمار�سات واملعايري
فـي املجال ،بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز املحتوى املحلي ،ومتابعة االلتزام بها،
واتخاذ ما يلزم فـي �ش�أنها.
� - ٤إعداد وو�ضع متطلبات وم�ستهدفات املحتوى املحلي فـي امل�شرتيات وامل�شاريع احلكومية
وعقودها ،ومتابعتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،ومتابعة االلتزام بها ،واتخاذ ما يلزم
فـي �ش�أنها.
 - ٥دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة للم�ساهمة فـي توطني ال�صناعات من خالل امل�شرتيات
وامل�شاريع احلكومية بامل�شاركة مع اجلهات املخت�صة.
 - ٦تنظيم العمليات والإجراءات الفنية واملالية املتعلقة ب�إدارة املناق�صات ،لتحقيق ال�شفافـية
وتكاف ؤ� الفر�ص وامل�ساواة ،وحرية التناف�س.
 - ٧التن�سيق بني رئي�س جمل�س املناق�صات و�أع�ضائه لعقد االجتماعات و�إعداد املو�ضوعات
التي تعر�ض على املجل�س ،وت�ضمينها فـي جدول الأعمال ،ومتابعة االجتماعات ،وو�ضع
القرارات مو�ضع التنفـيذ.
 - ٨الإعالن عن املناق�صات التي تقع �ضمن نطاق اخت�صا�ص الأمانة العامة ،وتلقي العطاءات
من املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�شارية ،وفتح العطاءات ودرا�ستها� ،أو �إحالتها
للجهات املخت�صة للدرا�سة والتحليل.
 - ٩اتخ ــاذ �إج ــراءات التف ــاو�ض ف ــي املناق�صات بالن�سبة للحاالت املقررة مبوجب قانون
املناق�صات.
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 - 10القيام بالأعمال التنفـيذية للجان املمار�سة التي ي�شكلها جمل�س املناق�صات ،وفقا لأحكام
قانون املناق�صات.
 - 11تطوير الإجراءات املتعلقة باملناق�صات وامل�شرتيات احلكومية ،ومتطلبات املحتوى املحلي،
و�إدارة امل�شاريع فـي اجلهات احلكومية املعنية ،وتقدمي امل�شورة لها فـي هذا اخل�صو�ص.
 - 12متابع ــة �أعم ــال املناق�ص ــات الداخلي ــة للت�أك ــد مــن كفاءة الإجراءات ،وتطبيق �أنظمة
و�إر�شادات �إدارة املناق�صات والعقود وامل�شرتيات ،وتطبيق املحتوى املحلي.
 - 13ت�صني ــف وت�سجي ــل املوردي ــن واملقاولني واملكاتب اال�ست�شارية وو�ضع �أ�س�س ومعايري
لتقييم �أدائهم.
 - ١٤مراجع ــة وتقييــم الأوامر التغيريية ومالحق العقود ،للتحقق من التزام الأطراف
مب�س�ؤولياتهم التعاقدية ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
� - ١٥إن�شاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الأعمال املتعلقة باخت�صا�صات الأمانة العامة.
 - ١٦و�ضع برامج تدريبية لت�أهيل الكوادر الوطنية العاملة فـي جمال املناق�صات وامل�شرتيات،
و�إدارة امل�شاريع ،واملحتوى املحلي ،مبا ي�ضمن رفع م�ستوى �أدائهم.
 - ١٧و�ضع �آليات ومعايري وم�ؤ�شرات لقيا�س املحتوى املحلي ،ومدى دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وم�ساهمة امل�شرتيات وامل�شاريع احلكومية فـي حتقيق الأهداف التنموية
واملالية.
 - ١٨امل�ساهمـ ــة فـي تطويـ ــر املوا�صفــات واملقايي�س الفنية للم�شاريع احلكومية ،بالتن�سيق
مع اجلهات املخت�صة.
 - ١٩دعم ومتابعة التخطيط املايل للم�شاريع ومواءمتها مع اخلطط ال�سنوية واخلم�سية،
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 - ٢٠امل�شارك ــة فـ ــي تقيي ــم خط ــط امل�شاري ــع ال�سنوي ــة وترتيبــها ح�سب الأولوية ،بالتن�سيق
مع اجلهات املخت�صة.
 - ٢١مراجعة ا�سرتاتيجيات تنفـيذ امل�شاريع مبا يحقق تكاملها مع بقية امل�شاريع احلكومية،
وو�ضع الإجراءات الالزمة ل�ضمان جودة تنفـيذ كافة مراحل امل�شاريع احلكومية.
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� - ٢٢إجراء الدرا�سات والبحوث فـي املجاالت املرتبطة باخت�صا�صات الأمانة العامة.
 - ٢٣اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�صلة باخت�صا�صات الأمانة
العامة ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات املتعلقة بها ،و�ضمان متابعة تنفـيذها.
� - ٢٤إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات ال�صلة باخت�صا�صات الأمانة العامة.
 - ٢٥تعزي ــز وتطويـ ــر الت ــعاون فــي االخت�صا�صـ ــات ذات ال�صلة بالأمانة العامة مع غريها
من اجلهات املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة.
 - ٢٦متثيل �سلطنة عمان فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الأمانة العامة.
� - ٢٧أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
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الملحـــق رقـــم ( ) 2
الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجل�س المناق�صات

الأميــن العـــــــام

املديرية العامة
مكتب متابعة امل�شاريع
املديرية العامة
للم�شرتيات احلكومية
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية (مديرية عامة)
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املديرية العامة
للمناق�صات

املديرية العامة
للمحتوى املحلي

املديرية العامة
للإح�صاء
والنظم الإلكرتونية

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/33
بالت�صديق علـى اتفاقيــة بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية فيتنام اال�شرتاكية حول الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة والر�سمية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى االتفاقية بني حكومــة �سلطنة عمــان وحكومة جمهوريــة فيتنــام اال�شرتاكيــة حول
الإعفاء املتبادل من الت�أ�شرية حلاملي جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيــة واخلا�صــة واخلدمــة
والر�سمية ،املوقعة فـي مدينة هانوي بتاريخ  28من �أبريل 2022م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 6 :مــن ذي القعـدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 6 :مــن يونيـــــــــــــو �سنـة 2022م
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اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية فيتنام اال�شرتاكية حول الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة والر�سمية
�إن حكومة �سلطنة عمان ،وحكومة جمهورية فيتنام اال�شرتاكية( ،وامل�شار �إليهما �أدناه
منفردين ب ـ "الطرف" ،وجمتمعني بـ "الطرفني")،
ورغبة منهما فـي تعزيز �أوا�صر ال�صداقة بني البلدين،
ورغبة منهما فـي ت�سهيل �سفر مواطنيهما ،حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة
واخلدمة والر�سمية� ،سارية املفعول فـي �إقليم الطرف الآخر،
و�إدراكا منهما ب�أن التعاون فـي هذه االتفاقية ي�ستند على مبد�أ امل�ساواة ،واملعاملة باملثل،
قد اتفقتا على الآتي:
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية:
أ�  -جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة� ،سارية املفعول والتابعة ل�سلطنة عمان.
ب  -جــوازات ال�سفر الدبلوما�سية والر�سميـة� ،ساريـة املفعــول والتابــعة جلمهوريـة فيتنام
اال�شرتاكية.
املــادة ( ) ٢
 - ١ي�سمح �أي طرف ملواطني الطرف الآخر ،حاملي �أي من اجلوازات امل�شار �إليها فـي املادة (،)1
بالدخول �إلى� ،أو البقاء فـي� ،أو املرور عرب� ،أو اخلروج من �إقليم الطرف الآخر دون
متطلب الت�أ�شرية ،ملدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما من تاريخ الدخول فـي كل مرة.
 - ٢يجب على مواطني �أي من الطرفني امل�شار �إليهم فـي الفقرة ال�سابقة الذين يرغبون فـي
متديد �إقامتهم �أكرث من ( )90ت�سعني يوما فـي �إقليم الطرف الآخر اتخاذ الإجراءات
الالزمة لطلب ت�أ�شرية من ال�سلطات املخت�صة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة ()90
ت�سعني يوما.
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املــادة ( ) ٣
يجب �أن تكون جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( ،)1واخلا�صة مبواطني �أي من
الطرفني� ،سارية املفعول ملدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل عند دخولهم �إلى �إقليم الطرف
الآخر.
املــادة ( ) ٤
 - ١يجب على مواطني �أي من الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ()1
عدم القيام ب�أي �أن�شطة مدفوعة الأجر تتطلب ت�صريح عمل فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم
الطرف الآخر.
 - ٢يجب على مواطني �أي من الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي
املادة ( )1الذين يرغبون فـي احل�صول على وظيفة� ،أو �أن�شطة ربحية� ،أو درا�سة� ،أو �أي
�أن�شطة �أخرى مدفوعة الأجر احل�صول على ت�أ�شرية منا�سبة قبل و�صولهم �إلى �إقليم
الطرف الآخر ،وذلك وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتلقي.
املــادة ( ) ٥
يجــب على مواطنــي �أي من الطرفــني حاملي �أي مــن جــوازات ال�سفــر امل�شــار �إليهــا ف ــي
املادة ( )1الدخول �إلى ،واملرور عرب ،واخلروج من �إقليم الطرف الآخر من خالل نقاط
عبور احلدود املخ�ص�صة للمنافذ الدولية ،دون �أي قيود ،وذلك با�ستثناء قيود الدخول
املتعلقة بالأمن ،واجلمارك ،والهجرة ،وال�صحة العامة والنظام العام� ،أو �أي �أحكام �أخرى
مطبقة قانونا على حاملي هذه اجلوازات.
املــادة ( ) ٦
 - ١يعفــي كـال الطرفني مواطني الطرف الآخر حاملي جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي
املــادة ( ،)1باعتبارهم �أع�ضاء فـي بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية �أو فـي منظمة دولية فـي
�إقليم الطرف الآخر ،من متطلبات احل�صول على ت�أ�شرية للدخول �إلى ،والبقاء فـي،
واملرور عرب ،واخلروج من �أرا�ضي الطرف الآخر خالل فرتة تكليفهم� ،شريطة �أن
يكونوا قد ا�ستوفوا الإجراءات الالزمة لهذه املهمة.
 - ٢ينطبق الإعفاء املمنوح للمذكورين فـي الفقرة ( )1من هذه املادة على �أفراد �أ�سرهم
الذين يحملون جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة (.)1
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املــادة ( ) ٧
 - 1ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفني فـي رف�ض دخــول
مواطنــي الطرف الآخــر ،حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة (� )1إلى
�إقليم كل منهما �أو تق�صري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها ،وذلك فـي حالة اعتبار املواطنني
املعنيني غري مرغوب فيهم� ،أو فـي حال متثيلهم خطرا على الأمن الوطني� ،أو النظام
العام� ،أو ال�صحة العامة� ،أو عندما يكون وجودهم فـي �إقليم الدولة ب�صفة غري قانونية.
 - 2فـي حالة ت�أثر �أحد مواطني الطرف الآخر مبوجب �أحكام هذه املادة ،يجب على الطرف
امل�س�ؤول عن الإجراء �إخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية دون ت�أخري.
املــادة ( ) 8
 - 1ال تعفي هذه االتفاقية مواطني �أي من الطرفني من االلتزام باحرتام القوانني
والأنظمــة املعمــول بها لدى الطرف الآخــر عنــد دخولهم �إقليمــه ،مبا فـي ذلك القوانني
والأنظمة املتعلقة بدخول و�إقامة وعبور وخروج الأجانب.
 - 2يجب على الطرفني تنفيذ هذه االتفاقية وفقا للقوانني والأنظمة ال�سارية فـي كال
البلدين.
 - 3ال ت�ؤثــر هذه االتفاقيــة على �أي التزامات للطرفني نا�شــئة مبوجب االتفاقيات الدولية،
�أو �أي اتفاقيات ثنائية مربمة بني البلدين.
املــادة ( ) 9
 - 1يجوز لأي من الطرفني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ،ب�شكل جزئي �أو كلي،
لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة� ،أو فـي حال خمالفة
�أحكام هذه االتفاقية.
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخــر
عــن التعليــق مع بيــان �أ�سبابه كتابــة عرب القنوات الدبلوما�سيــة قبل (� )7سبعة �أيام على
الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ ،كما �أن عليه �إخطار الطرف الآخر بانتهاء
مدة التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل من �إنهاء
فرتة التعليق.
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 - 3ال ي�ؤثــر تعليــق العمــل بهــذه االتفاقيــة على الو�ضــع القانونـ ــي ملواطنــي �أي من الطرفني
حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1الذين دخلوا م�سبقا �إلى �إقليم
الطرف الآخر.
املــادة ( ) ١٠
 - 1فـي حالة فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أو بطالن �صالحية �أي من جوازات ال�سفر امل�شار
�إليها فـي املادة ( )1ملواطني �أي من الطرفني فـي �إقليم الطرف الآخر ،تقدم له البعثة
الدبلوما�سية �أو القن�صلية  -التي ينتمي �إليها �صاحب اجلواز املعني  -الوثائق التي
متكنه من العودة �إلى الإقليم الذي ينتمي �إليه.
 - 2يجب على البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية �إبالغ اجلهات املخت�صة لدى الطرف الآخر
على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) ١١
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( ،)1عرب القنوات
الدبلوما�سية ،خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية.
 - 2فـي حالة حدوث �أي تغيري على اجلوازات امل�شار �إليها فـي املادة ( )1من هذه
االتفاقية ،يتعني على الطرف الذي مت تغيري جوازاته توفري مناذج من اجلوازات
املعدلة �إلى الطرف الآخر ،عرب القنوات الدبلوما�سية ،قبل ( )30ثالثني يوما من
دخول هذا التغيري حيز التنفيذ.
املــادة ( ) ١٢
ي�سوي الطرفان �أي اختالف �أو خالف ين�ش�أ عن تنفيذ �أو تف�سري �أحكام هذه االتفاقية وديا
من خالل امل�شاورات عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) ١٣
يجوز للطرفني تعديل �أو مراجعة �أحكام هذه االتفاقية مبوافقتهما كتابة عرب القنوات
الدبلوما�سية ،و�أي تعديالت �أو تغيريات يتفق عليها الطرفان تدخل حيز التنفيذ طبقا
للمادة ( )14من هذه االتفاقية ،وتكون جزءا ال يتجز�أ منها.
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املــادة ( ) ١٤
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار
كتابي ،عرب القنوات الدبلوما�سية ،باكتمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفني الالزمة
لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .ت�سري هذه االتفاقية ملدة غري حمددة ،ويجوز لأي
من الطرفني �إنهاء هذه االتفاقية ب�إخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية،
وفـي هذه احلالة �سيتم وقف العمل بهذه االتفاقية بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ ا�ستالم
�إخطار الإنهاء من قبل الطرف الآخر.
وقعت هــذه االتفاقيـة فـي هانـوي يوم اخلمي�س بتاريخ � ٢٨أبريــل ٢٠٢٢م ،املوافق  ٢٧رم�ضان ١٤٤٣هـ
من ن�سختني �أ�صليتني باللغات :العربية ،والفيتنامية ،والإجنليزية ،لكل منها ذات احلجية
القانونية ،وفـي حالة االختالف يعتد بالن�ص الإجنليزي.

عـــن حكومـــة �سلطنـــة عمـــان

عن حكومـة جمهورية فيتنام اال�شرتاكية

�صالح حممد �أحمد ال�صقري

فام كواجن هيو

�سفيـر �سلطنة عمان

نائب وزير ال�ش�ؤون اخلارجية

لدى جمهورية فيتنام اال�شرتاكية

بجمهورية فيتنام اال�شرتاكية
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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.

1
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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
2
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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.
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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

5
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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

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
SOCIALIST REPUBLIC OF
VIET NAM

SALEH MOHAMED AHMED
ALSAQRI
Ambassador of the Sultanate of
Oman to the Socialist Republic of

PHAM QUANG HIEU
Deputy Minister of Foreign Affairs
of the Socialist Republic of Vietnam

Vietnam

6
-30-

�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2022/5/164
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2022/4بتاريخ 2022/5/24م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقة علــى ت�أ�سيـ�س �شركـة  /حممد البلو�شي وعلي البادي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
(�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي1443/10/23 :هـ
املوافـــــق2022/ 5 /24 :م
د  .يحيـــى بــن نا�صـــر اخل�صيبـــي
وكيل وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ــة قب ـ ـ ـ ـ ــول املحـ ــام ـ ـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم اخلمي�س املوافق 2021/10/7م ،اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون �أدناه على
ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون
املحاماة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  ،96/108و�أحك ــام الق ــرار ال ــوزاري رقـ ــم 99/70
ال�صادر فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يك ــون ا�س ــم ال�شركـ ــة :حمم ــد البلو�ش ــي وعل ــي الب ــادي للمحام ــاة واال�ست�ش ـ ــارات القانونيــة
(�شركة مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكـ ــون مرك ـ ـ ــز ال�شرك ـ ــة الرئي�ســي فـ ــي واليـ ـ ــة �صح ـ ـ ــار ،ويجــوز لل�شركــة �أن تن�شئ فروعا
�أخرى داخل �سلطنة عمان وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

حمل الإقامة/العنوان

1

حممـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن حــ�سـ ـ ــن البلو�شـ ــي

عماين

حما�سة  -والية الربميي

2

عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ــن را�شـ ـ ـ ـ ـ ــد الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي

عماين

فلج القبائل  -والية �صحار
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة
عن الآخرين فـي الدع ــاوى والأعم ــال القانونية الأخ ــرى الكفـيل ــة بحفظ وا�سرتداد حقــوق
موكليهـ ــم والدف ــاع ع ــن تلك احلقـ ــوق �سـ ــواء كانــت مادية �أو معنوية ،والعمــل فـي جمال
احلقوق اخلا�صة بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة
مبهنة املحاماة من احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم
واالدع ــاء ال ــعام واللجان الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق الر�سمية
الأخ ــرى والدف ــاع عنهــم ف ــي الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة
القانونية لطالبيها و�صياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد أ� ال�شركة �أعمالها من تاريــخ موافقــة جلن ــة قبول املحامني ،وت�ستمر �إلى �أن يتم حلها
�أو ت�صفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مـال ال�شركــة ( 5.000ر.ع) خم�سـة �آالف ريــال عماين مق�ســم �إلـى ( )10ع�شر ح�ص�ص،
كالآتي:
م

اال�ســــم

عدد احل�ص�ص

الن�سبة

1

حممـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن حــ�سـ ـ ــن البلو�شـ ــي

5

٪50

2

عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ــن را�شـ ـ ـ ـ ـ ــد الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي

5

٪50
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مـ ــال ال�شركـ ـ ــة ,وفـي حالة
وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إلى ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد تغطية
خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
�أ  -يتول ـ ــى �إدارة ال�شركة مدير يعينـ ــه ال�شركاء بالإجماع وميكن �أن يكـ ــون مـن بني ال�شركـ ــاء
�أو غريهم من املحامني املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة املحاماة.
ب  -يتولى املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وذلك ح�سب
مقت�ضيات العمل.
د  -ي�س ـ�أل املدي ــر ب�صف ــة �شخ�صي ــة جت ــاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح
�أو عقد ال�شركة �أو عن اخلط أ� فـي الإدارة.
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هـ  -ال يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه فـي
مركز ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه الن�صح
ملديرها وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و  -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك قبل
�شهرين على الأقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة
نتيجة اعتزاله.
ز  -تلتزم ال�شركة ب�أعمال املدير التي قام بها با�سم ال�شركة والتي تدخل �ضمن �صالحياته.
حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة باقــي ال�شركــاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عـ ـ ــو�ض لأي من ال�شرك ـ ـ ــاء ،وب�شرط موافقة ال�شرك ـ ــاء الآخري ــن �إذا كان التن ــازل للغيـر
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك فـي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
كيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 2إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 3إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 4صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 5عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 6أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالق ـ ــدر الـ ــالزم للت�صفـي ــة ،وي�ض ــاف �إلى ا�س ــم ال�شركـ ــة خ ــالل مـ ــدة الت�صفـيـ ــة عبـ ــارة
(حتت الت�صفـية).
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ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إلى �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد ب� أش�نــه نــ�ص فـي هــذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة
لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إلى حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47

توقيع ال�شركاء
التوقيـــع
التوقيـــع

 حمم ـ ــد ب ــن ح�سـ ــن البـ ــلو�شـي -علـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ــن را�شـ ـ ـ ـ ــد البـ ـ ـ ـ ــادي
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وزارة العمــــل
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن عم ــال
(م�ؤ�س�سة ج�سر ال�شرق الأو�سط) تقدم ــوا �إلى املديري ــة العام ــة للرعاي ــة العماليــة بالــوزارة
بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية ،ولكل مت�ضرر احلق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ,على �أن
يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا
الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا �إلـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل
وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن
عم ــال (م�ست�شفى خط احلياة) تقدم ــوا �إلى املديري ــة العام ــة للرعاي ــة العماليــة بالــوزارة
بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية ،ولكل مت�ضرر احلق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ,على �أن
يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا
الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 121870 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل جميع املالب�س واملن�سوجات ,الغ�سيل اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللم�سة البي�ضاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صور� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2018/9/10 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126415 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل البحري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بحري لل�شحن واخلدمات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.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  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كنوز جمان الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/١/٢٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151241 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توزيع املياه املعدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�صافـي املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152663 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية( ،ال ت�شمل
املخابز) البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة،
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للم�شروبات واملرطبات (الغازية وال�ساخنة) البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملنتجات اللبان والبي�ض والزيتون ،واملخلالت ،البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأ�سماك وغريها من امل�أكوالت البحرية ومنتجاتها،
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للفواكه واخل�ضراوات الطازجة والتمور ،البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحوم ومنتجات اللحوم ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة للدواجن املذبوحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وي�سك �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 869:ر.ب ,115:بركاء ،حمافظة جنوب الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/٢/١٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :البو�سعيدي ومن�صور جمال و�شركا�ؤهم (حمامون وم�ست�شارون فـي
القانون)
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 686 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153029 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لوحات توزيع كهربائية ,لوحات حتكم كهربائية ,لوحات مفاتيح كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع احل�سن للمفاتيح الكهربائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/٢/٢٧ :

-43-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153069 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مفاتيح قطع الدارات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع احل�سن للمفاتيح الكهربائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/٢/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153521 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ,خدمات املطاعم خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �آراء الرواد لتجارة الأغذية �شركة �شخ�ص واحد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3327 :ر.ب 34719 :اخلرب ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/١٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153522 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أوعية �شرب� ،أوعية عزل حراري للم�شروبات ،حافظات �سوائل عازلة ،خزفـيات لغايات
منزلية ،ك�ؤو�س� ،أقداح� ،أطقم قهوة� ،أواين مائدة� ,أكواب من الورق �أو البال�ستيك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دبليو �أ�س �أند الندن �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فلبينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ويرهاو�س  ،6 #باينز�سرتيت ،بويانغ باتو ،ماندالويونغ �سيتي ،1550
ميرتومانيال ,الفلبني
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/١٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153523 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،كعك �شاي� ،شوكوالتة
حلويات ،بوظة ،حمليات طبيعية ،خبز ،زجنبيل ،منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية
م�شروبات ،كاكاو باحلليب ،م�شروبات ،قهوة باحلليب ،م�شروبات� ،شوكوالتة باحلليب،
خبز فطائر� ،سندوي�شات ،معجنات ،خبز �أفرجي ،بيتزا ،منكهات الفانيال لغايات مطبخية،
منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة� ،شاي
مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل� ،سلطة ،مو�س� ،شوكوالتة ,ورد �أو ورق لال�ستخدام
كبدائل �شاي ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه
ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات� ،صل�صلة املعكرونة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دبليو �أ�س �أند الندن �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فلبينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ويرهاو�س  ،6 #باينز�سرتيت ،بويانغ باتو ،ماندالويونغ �سيتي ،1550
ميرتومانيال ,الفلبني
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/١٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153525 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافترييات خدمات املقاهي خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دبليو �أ�س �أند الندن �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فلبينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ويرهاو�س  ،6 #باينز�سرتيت ،بويانغ باتو ،ماندالويونغ �سيتي ،1550
ميرتومانيال ,الفلبني
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/١٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153526 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة ،الكانتينات,
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بابا جونز انرتنا�شيونال ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2002 :بابا جونز بوليفارد ،لوي�سفـيل ،كي واي  ،40299الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/١٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153600 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة وتوجيه الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الغنجة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153693 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مراكز ال�صحة(خدمات �صيدلية) �إعداد ال�صيدالين للو�صفات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153700 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :درة املجل�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/٢١ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153891 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة للأكل ،زبدة فواكه حمفوظة ،رقائق بطاطا مقلية ،مربيات� ،شوربات
خ�ضراوات جمففة ،زيوت للطعام ،ق�شدة .منتجات �ألبان ,جبنة ،متور ،حليب ،هالم جلي
الفواكه ،حلوم �سمك غري حي ,جلي هالم للطعام ،منتجات احلليب ،حلم خنزير مملح،
بي�ض ،خملالت� ،سمك تونا ،حلوم دواجن غري حية ،زيت جوز الهند للطعام ،رقائق فواكه
�أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه ،حليب مركز ،حليب اللوز ،حليب جوز الهند.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم  ،59مكتب رقم  ،24الدور
الأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/٢٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153893 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ثمار اجلوز فواكه� ,شوفان بذور حبوب غري معاجلة ،خ�ضراوات طازجة ،زهور طبيعية،
قمح ،فواكه طازجة ،غالل حبوب ,دواجن حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم  ،59مكتب رقم  ،24الدور
الأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/٢٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153894 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري
امل�شروبات ،ع�صائر فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه معدنية
م�شروبات ,ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات ,ماء ال�صودا م�شروبات غري
كحولية ،مياه غازية مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم  ،59مكتب رقم  ،24الدور
الأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/٢٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154115 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حماليل مانعة لتكون الرغوة فـي املراكم خالت ا�سيتات ,كيماويات خالت ا�سيتات� ,سليلوز
غري معاجلة �إ�ضافات كيميائية �إلى وقود املحركات ،لوا�صق لغايات �صناعية ،كربونات
من�شطة ،قلويات فلزات الرتبة القلوية ،الومينا �سيليكات الإمنيوم ،حفازات كيميائية
حيوية كربون ،كربون للمر�شحات للفالتر ,لوا�صق تعليق الورق ،م�ستح�ضرات لتلدين
املعادن فلزات قلوية ،لوا�صق لبالط اجلدران� ،سناج الكربون لغايات �صناعية ،ح�شوات
معجونية لإ�صالح هياكل العربات ،م�ستح�ضرات احرتاق �إ�ضافات كيميائية �إلى وقود
املحركات ,م�ستح�ضرات كيميائية لت�سهيل �سباكة املعادن ،م�ستح�ضرات كيميائية لإزالة
الكربون املرت�سب فـي املحركات ،م�ستح�ضرات كيميائية ل�صناعة املينا ،عدا الأ�صباغ ،مواد
حافظة للخر�سانة عدا الدهانات والزيوت ،حفازات �سليلوز ا�سمنت فلزات ,م�ستح�ضرات
كيميائية لغايات علمية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية وبيطرية ,كوا�شف كيميائية
بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية ,مواد حافظة لال�سمنت عدا الدهانات والزيوت،
جتهيزات تثليج ،م�ستح�ضرات ترويق ،راتنجات� ،إبوك�سية غري معاجلة ،م�ستح�ضرات
كيميائية ملنع العفن الفطري ،كيماويات لت�صنيع الدهانات ،م�شتقات ال�سليلوز ،كيماويات,
مواد تر�شيح بال�ستيك غري معالج ,مواد خزفـية حبيبية ت�ستخدم كو�سط تر�شيح ،مقويات
كيميائية،للورق تراكيب خزفـية للتلبيد ،حبيبات وم�ساحيق� ,إ�ضافات كيميائية للزيت ن�شا
لغايات �صناعية مغاط�س،غلفنة لب اخل�شب ،عجينة الورق ف�سكوز ،م�ستح�ضرات لتوفـري
ا�ستهالك الوقود ،م�ستح�ضرات لتنقية الغاز ،مركبات لإطفاء احلريق ،م�ستح�ضرات م�ضادة
للنار ،م�ستح�ضرات قولبة لل�سباكة ،م�ستح�ضرات غلفنة بال�ستيك غري معالج راتنجات
ا�صطناعية غري معاجلة� ،سليكات �سيليكات تالك� ،سليكات املغني�سيوم ,م�ستح�ضرات فلكنة
كربيتات زركونيا غراء لغايات �صناعية ،مواد تر�شيح ،م�ستح�ضرات كيميائية ,مواد تر�شيح
مواد معدنية� ,صمغ مواد ال�صقة ,لغايات �صناعية مواد ت�صنيعية المت�صا�ص الزيت ،تراكيب
ل�صناعة خزفـيات فنية ،كربيد ال�سيليكون مادة خام ,راتنجات بوليمرات غري معاجلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيفراك�س �أي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :ريفـريووك باركواي� ،سويت  120توناواندا ،نيويورك ،١٤١٥٠
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة(:رقم الأولوية ،97116322 :تاريخ الأولوية ،٢٠٢١/١١/٩ :بلد
الأولوية) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154116 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حموالت امل�صنوعات الفوالذية مر�شحات فالتر ,لتنظيف هواء التربيد للمكائن ,معدات
�إ�شعال ملحركات االحرتاق الداخلي ،حمركات طائرات� ،أوعية �أو حاويات �أجزاء �آالت� ,آالت
ت�صنيع القار� ،آالت تر�شيح� ،آالت �سباكة ،حمركات بخارية� ،آالت معاجلة اخلامات ،حمركات
نفاثة بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية� ،أدوات �ضد التلوث للمحركات واملكائن
بطانات ،مكابح بخالف امل�ستخدمة للمركبات ،مداخن للمراجل الآلية ،قوالب �أجزاء �آالت,
�آالت ت�شكيل القوالب عدد �أجزاء �آالت� ,آالت ت�صنيع الورق ،حمركات للمركبات احلوامة
حمركات جوية� ،شمعات �إ�شعال ملحركات االحرتاق الداخلي ،حمامل مقاومة لالحتكاك،
للآالت مقت�صدات ،وقود للمحركات واملكائن ،مكائن للقوارب ،مراجل للمحركات البخارية،
مكائن بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية ،مبادالت حرارية �أجزاء �آالت ,كامتات �صوت
للمحركات واملكائن ،مر�شحات فالتر� ,أجزاء �آالت �أو مكائن� ,أجهزة حتويل الوقود ملحركات
االحرتاق الداخلي م�شعات لتربيد ,املحركات واملكائن �أنابيب املراجل �أجزاء �آالت ,حموالت
حمفزة �آالت ل�صناعة الن�سيج مت�شعب عوادم املكائن عوادم حمركات ومكائن� ،سنادات
الفرامل بخالف التي للمركبات� ،أجهزة غلفنة �آالت طباعة (�آالت ورق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيفراك�س �أي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :ريفـريووك باركواي� ،سويت  120توناواندا ،نيويورك،14150
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة(:رقم الأولوي ــة ،97116322 :تاريــخ الأولوي ــة ،٢٠٢١/١١/٩ :بلـ ــد
الأولوي ــة) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154117 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تخدير� ،إبر لغايات طبية� ،إبرللخياطة اجلراحية ،ق�ساطر ،حماقن �،أنابيب ت�صريف
لغايات طبية� ،أكيا�س مائية لغايات طبية� ،أكيا�س ثلج لغايات طبية� ،إبر حقن حماقن لغايات
طبية� ،أجهزة و�أدوات طبية ،حماقن للرحم ،حماقن مهبلية ،حماقن �إحليلية ،حقن لغايات
طبية ،كمادات حرارية لأغرا�ض الإ�سعافات الأولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيفراك�س �أي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :ريفـريووك باركواي� ،سويت  120توناواندا ،نيويورك ،14150
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة(:رقم الأولوي ــة ،97116322 :تاريــخ الأولوي ــة ،٢٠٢١/١١/٩ :بلـ ــد
الأولوي ــة) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154118 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ورق كربون ،ورق مقوى� ،أغلفة للكتب �أو الر�سائل قرطا�سية� ,أن�سجة لتجليد الكتب ورق
تر�شيح� ،أ�شرطة ربط جتليد الكتب ,مواد لتجليد الكتب ،قما�ش جتليد الكتب ،خيوط
جتليد الكتب� ،أكيا�س مغلفات و�أجربة ,من الورق �أو البال�ستيك للتعبئة �أ�شرطة ال�صقة
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للقرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ل�صقات للقرطا�سية �أو لغايات منزلية �أكيا�س للطبخ
بوا�سطة فرن امليكروويف ،بطانات ورقية للجوارير ،معطرة �أو غري معطرة ورق� ،أ�شرطة
ال�صقة قرطا�سية� ,صفائح من الورق قرطا�سية ,ورق تغليف واقيات �أو �أغطية ورقية مواد
تر�شيح ورقية ,ورق م�ضيء ،مواد بال�ستيكية للت�شكيل ،رقائق بال�ستيكية للتغليف� ،أ�شرطة
من الورق ،بخالف اخلردوات وزينة ال�شعر� ،أ�شرطة تلقائية الل�صق للقرطا�سية �أو للغايات
املنزلية ،ورق مقوى من لباب اخل�شب قرطا�سية ,ورق من لباب اخل�شب �أوراق لف من
ال�سليلوز امل�ستخل�ص لبادات ورقية حلماية املواد من الأوعية احلارة ،منا�شف من الورق
�صفائح ف�سكوزية للف� ،صمغ مواد ال�صقة ,للقرطا�سية �أو للغايات املنزلية� ،أقم�شة ال�صقة
لأغرا�ض القرطا�سية ،م�صافـي قهوة من الورق ،مواد تغليف م�صنوعة من الن�شا ،عجائن
�صل�صال البوليمرات ،مواد تغليف تو�سيد �أو ح�شو ,من الورق �أو الكرتون ،مواد ح�شو من
الورق �أو الكرتون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيفراك�س �أي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :ريفـريووك باركواي� ،سويت  120توناواندا ،نيويورك ،١٤١٥٠
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة(:رقم الأولوي ــة ،97116322 :تاريــخ الأولوي ــة ،٢٠٢١/١١/٩ :بلـ ــد
الأولوي ــة)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154120 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خالت �أ�سيتات� ,سليلوز �شبه معاجلة مركب للغاليات ملنع اال�شعاع احلراري ،قطن خام
للح�شو ل�سد ال�شقوق ,عوازل كهربائية� ،أغطية حلائية لعزل ال�صوت ،جتهيزات غري معدنية
للأنابيب املرنة ،جتهيزات غري معدنية للأنابيب ال�صلبة ،مواد غري مو�صلة لالحتفاظ
باحلرارة� ،أن�سجة عازلة ،ورني�ش عازل ،مواد عازلة للرطوبة فـي املباين ،دهانات عازلة
�صوف معدين عازل ,ميكا خام �أو معالج جزئيا ،عوازل لق�ضبان ال�سكك احلديدية ،عوازل
للكبالت ،عوازل للم�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي ،عوازل �أ�شرطة عازلة ل�صقات عازلة،
مواد حرارية عازلة ،مواد عازلة لل�صوت ،مواد تبطني مطاطية �أو بال�ستيكية ،مركبات ملنع
الإ�شعاع احلراري ،ورق للمكثفات الكهربائية� ،أطواق منع الت�سرب للأنابيب� ،ألياف مفلكنة
خيوط حلام بال�ستيكية� ،صوف ،خبث معدين عازل� ,أغطية بال�ستيكية لي�ست للتغليف
راتنجات ا�صطناعية ،منتجات �شبه معاجلة خيوط مرنة ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي
بطانات للقاب�ض الكلت�ش ,مواد �شبه معاجلة لتبطني املكابح� ،أكيا�س مغلفات و�أجربة,
من املطاط للتغليف �أربطة ال�صقة بخالف القرطا�سية ولي�ست لغايات طبية �أو منزلية،
�ألياف كربونية ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي�أن�سجة من االلياف الزجاجية للعزلأ�شرطة
ال�صقة من�سوجة ،مواد عازلة ،خراطيم ن�سيجية� ،أطواق منع الت�سرب ،لباد عازل ،قفازات
عازلة� ،أوراق من ال�سليلوز امل�ستخل�ص لي�ست للتغليف ،ورق عازل ،رقائق معدنية للعزل،
�صوف الزجاج للعزل� ،ألياف زجاجية للعزلل ،مواد تر�شيح رغوات �شبه معاجلة �أو �أغ�شية
بال�ستيكية,حلقات من املطاط �أو الألياف املفلكنة� ،صمامات من املطاط الهندي �أو الألياف
املفلكنة� ،صفائح ف�سكوزية لي�ست للح�شو ،مواد تقوية غري معدنية لالنابيب� ،أ�شرطة
تلقائية الل�صق بخالف القرطا�سية،ولي�ست لغايات طبية �أو منزلية ،خيوط مطاطية ،لغري
اال�ستخدام الن�سيجي ،مواد بال�ستيكية �شبه معاجلة ،مواد تغليف تعبئة �أو �سد ,من املطاط
�أو اللدائن� ،ألياف بال�ستيكية ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي ،خيوط من مواد بال�ستيكية،
لغري اال�ستخدام الن�سيجي� ،أغطية بال�ستيكية لأغرا�ض زراعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيفراك�س �أي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :ريفـريووك باركواي� ،سويت  120توناواندا ،نيويورك ،14150
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة(:رقم الأولوي ــة ،97116322 :تاريــخ الأولوي ــة ،٢٠٢١/١١/٩ :بلـ ــد
الأولوي ــة)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154122 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات قارية للبناء� ،أ�سمنت ،ورق �أ�سفلتي مقوى للبناء� ،صل�صال ناري ،طالءات من
الأ�سمنت �صامدة للنار ،ورق للبناء ،طالءات قارية للت�سقيف ،لباد للبناء قوالب لل�سباكة،
غري معدنية� ،أ�سمنت للأفران ،قوالب غري معدنية للبناء ،طالءات مواد بناء� ,أ�سقف غري
معدنية للمباين ،زجاج عازل للبناء ،مواد غري معدنية للبناء ،قنوات غري معدنية ملن�ش�آت
التهوية والتكييف ،ورق مقوى للبناء� ،صفائح و�أ�شرطة من مواد �صناعية لتعليم الطرق
مواد طالء الطرق ثاين �أك�سيد ال�سيليكون كوارتز ,مواد تقوية غري معدنية للبناء ،مواد
بناء حرارية غري معدنية  slabs, not of metal, for buildingمواد تغليف غري معدنية
جلدران املباين ،بطانات غري معدنية جلدران املباين� ،أعمدة غري معدنية للمداخن ،مواد
تغليف غري معدنية للبناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيفراك�س �أي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :ريفـريووك باركواي� ،سويت  120توناواندا ،نيويورك ،14150
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة(:رقم الأولوي ــة ،97116322 :تاريــخ الأولوي ــة ،٢٠٢١/١١/٩ :بلـ ــد
الأولوي ــة)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154123 :
فـي الفئة  22من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقم�شة ف�صل م�شبعة بالقطران ت�ستخدم باملناجم ،ن�سيج من �ألياف خام ،حبال مواد تبطني
عدا ما كان من املطاط �أو البال�ستيك �أو الورق �أو الكرتون ،مواد تغليف تو�سيد �أو ح�شو,
عدا ما كان من املطاط �أو البال�ستيك ،خيوط للحزم ،خيوط �ألياف من زجاج ال�سيليكا
م�ستخدمة فـي الن�سيج ح�شوات للرت�شيح ،ح�شوات للتبطني وح�شو مواد التنجيد� ،ألياف
ن�سيجية� ،ألياف كربونية م�ستخدمة فـي الن�سيج ،حبال للحزم� ،ألياف بال�ستيكية م�ستخدمة
فـي الن�سيج� ،ألياف زجاجية م�ستخدمة فـي الن�سيج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيفراك�س �أي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :ريفـريووك باركواي� ،سويت  120توناواندا ،نيويورك ،14150
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة(:رقم الأولوي ــة ،97116322 :تاريــخ الأولوي ــة ،٢٠٢١/١١/٩ :بلـ ــد
الأولوي ــة)US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154124 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أن�سجة مانعة لنفاذ الغازات للمناطيد� ،أقم�شة ،مواد ن�سيجية ،قما�ش لباد ،من�سوجات
قطنية بطانات �أن�سجة ,مادة مطاطية حمبوكة ،قما�ش �صوفـي ،مواد بال�ستيكية بدائل
للمن�سوجات� ,أقم�شة حرير ا�صطناعي� ،أقم�شة حمبوكة� ،أقم�شة من ن�سيج غري حمبوكة،
�أقم�شة من الياف زجاجية ت�ستخدم فـي الن�سيج ،مواد من الن�سيج للرت�شيح� ،أقم�شة
لال�ستخدام فـي الن�سيج.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيفراك�س �أي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :ريفـريووك باركواي� ،سويت  120توناواندا ،نيويورك ،14150
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة(:رقم الأولوي ــة ،97116322 :تاريــخ الأولوي ــة ،٢٠٢١/١١/٩ :بلـ ــد
الأولوي ــة)US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154125 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الغلفنة ،جعل الن�سيج مقاوم للماء ،جعل الن�سيج مقاوم للنار ،جتميع املواد ح�سب الطلب
للآخرين ,عدك القما�ش� ،صقل الورق ،الطلي باملعادن ،معاجلة ال�صوف ،الت�صفـيح ،معاجلة
املعادن� ،سقي املعادن ،معاجلة الأقم�شة ،معاجلة الورق� ،إ�ضفاء ت�شطيبات على املن�سوجات،
ت�شطيب حواف الأقم�شة ،تف�صيل املالب�س ،معلومات عن معاجلة املواد ،خدمات التكرير،
الفلكنة ،معاجلة املواد ,خدمات التلحيم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيفراك�س �أي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :ريفـريووك باركواي� ،سويت  120توناواندا ،نيويورك ،14150
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة(:رقم الأولوي ــة ،97116322 :تاريــخ الأولوي ــة ،٢٠٢١/١١/٩ :بلـ ــد
الأولوي ــة)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154129 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ,خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات احلانات
البارات ,خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة ،الفنادق والنزل ,التموين
بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة خمابز وحلويات املذاق العربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الق�صيم ،بريدة ،حي احلزم ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154130 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عجينة لوز ،كعك كارميل� ،سكاكر ,م�ستح�ضرات احلبوب� ،شوكوالتة،
دقيق البقول ،م�سحوق كعك ،خبز ،خبز �أفرجي ،حلوى ،لوز ،خل البرية،
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،رقائق
منتجات حبوب� ,أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،م�سحوق خبازة
مو�س �شوكوالتة ,ب�سكويت كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،بوظة
فطائر حمالة ،بانكيك ,طحني ،قمح ،خمرية ،ع�سل نحل ،معجنات
بيتزا ،دقيق بطاطا ،مهلبية ،فانيلني بديل للفانيال ,رقائق �شوفان ،دقيق
�شوفان م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،ب�سكويت
رقيق ه�ش هالميات جلي ,فواكه ،حلويات� ,شاي مثلج عجني،جوز مطلي بال�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة خمابز وحلويات املذاق العربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الق�صيم ،بريدة ،حي احلزم ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154738 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل خدمات املنتجعات ال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيام للأعمال احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154791 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات,
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمد بن �سعود اخلنجري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم72611 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد ريا�ض و�شريكه ملواد البناء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/2/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم72612 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد ريا�ض و�شريكه ملواد البناء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/2/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم97882 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي �أطعمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امللعقة الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2015/9/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم108939 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاوالت البناء والت�شييد وتركيب ومتديد و�إ�صالح الأعمال ونظم الإنذار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هربا للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2017/3/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم111174 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز عالج طبيعي والت�أهيل والعناية املنزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�ؤية للحلول ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2017/7/٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127466 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أريام اخلري للتجارة  -تو�صية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/4/١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134040 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فونيك�س ما وراء البحار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/12/٢٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134774 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو القي�صر الغاوي للتجارة تو�صية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135949 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية املتحدة للأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137607 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة وت�أجري العقارات اململوكة �أو امل�ؤجرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املنذري العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137608 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
و�ساطة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املنذري العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150668 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم اخلري الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151211 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاج اخلليج العربية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151535 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سل�سلة املطاعم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٢ :

-66-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151644 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سما ربوع الأخ�ضر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151745 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �صربي العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151748 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يا�سر العدواين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/١١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151781 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق(بيع الأثاث).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دروب القارة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151919 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأ�سواق املركزية لبيع اخل�ضراوات والفواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ال�سويق للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152021 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الع�سل وم�ستلزماته.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد ح�سن �إبراهيم البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152023 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب الأ�سنان ،خدمات تقومي الأ�سنان ،خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العذراء للأعمال الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152025 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات
الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك
(الكاتو) ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بدر عو�ض وولده للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152105 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التجارة الدولية الرئي�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٢٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152111 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٢٥ :

-71-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152144 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع البحر الأزرق املتكامل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٢٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152145 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ازدهار لال�ستثمارات الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٢٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152189 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة عمود ريدان للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٢٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152255 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صنت احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152654 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عباءات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شارق قريات املنرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/2/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152797 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلجز لل�سفر (مكتب �سفريات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شيخ فهاد لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153446 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :براكودة للهند�سة واخلدمات الفنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154144 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وكاالت الأعمال التجارية ،خدمات �إدارة الأعمال املتعلقة بالت�أمني ال�صحي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميدنيت عمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154192 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي وخدمات �إدارة الأعمال املتعلقة بالت�أمني ال�صحي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميدنيت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154208 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فحم انرثا�سايت ،حطب الوقود ،فحم وقود� ،شموع ،قوالب فحم ،قوالب من اخلث الوقود،
قوالب خ�شب ،قوالب فحم قابلة لالحرتاق� ،شمع النخيل� ،سريي�سني �شمع ،فحم ،خث
وقود� ،شمع الإنارة� ،شمع �صناعي ،فحم الكوك ،زيت قار الفحم ،مواد �سريعة االلتهاب،
فحم الأركيلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممد عامر العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب ٢٠٢٢/4/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154376 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون
الزينة والبخور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ل�ؤل�ؤة الأفرا�ض احلديثة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154381 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع برامج �ألعاب حا�سوب ،بيع املايك (ملحقات الكمبيوتر) ،بيع لوحات مفاتيح لأجهزة
احلا�سوب(تو�صيل �شبكات الإنرتنت) ،برامج �شا�شة التوقف للحا�سوب ،م�سجلة �أو قابلة
للتحميل� ،أجهزة مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية ،بيع برامج حا�سوب م�سجلة ،برامج م�سجلة
لت�شغيل احلا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب(,تركيب كامريات املراقبة) ،برجميات
لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل� ،سماعات االت�صاالت عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة العمود الثابت ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154387 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزايا ال�صبارة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154389 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صناديد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154439 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح املعدات الثقيلة واملركبات ،ال�شحن واملولدات والأنظمة الهيدروليكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلالل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب ٢٠٢٢/4/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154449 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد بناء جب�س ،مواد بناء حرارية غري معدنية ،طالءات مواد بناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلياة الناجحة للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب ٢٠٢٢/4/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154453 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم الوجبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صباح املتفائل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب ٢٠٢٢/4/١٩:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154476 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سارات الف�ضاء العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154480 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات املطابخ والفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الديباج املكنون للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154590 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل(حالق رجايل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خليج املها للريادة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :

-81-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154593 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل ت�صوير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة الرو�ضة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154594 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :براحة املعمورة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154597 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�شائر م�سقط املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154608 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات و�أدوات وحمالت التجميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاج الأمل املميز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154611 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ست�شفيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النماء العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154613 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت الفن للتجارة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154614 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء ،البناء بالطوب ،الإن�شاء واملقاوالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تبارك للتطوير �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154615 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع معدات املطابخ واملطاعم والفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يو�سف حمدي للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154621 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أثاث� ،ستائر �أثاث ،مكاتب �أثاث� ،ستائر داخلية �أثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حامد بن حممود بن �سعد املظفر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154627 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلقات لل�ستائر ،مكاتب �أثاث� ،أثاث مكاتب� ،أثاث ،طاوالت ،فر�شات ،خزانات خ�شبية� ،أثاث
مدار�س� ،أ�سرة� ،أرفف �أثاث� ،ستائر �أثاث� ،أبواب للأثاث ،مكتبات �أثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�صمة ت�ألق للم�شاريع املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154654 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سامل �سعيد حممد العمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154657 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع لبنى حممد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154659 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الناي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154660 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات االجتماعية والقانونية والأمنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154661 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العناية ال�صحية والتجميل ،خدمات العيادات الطبية وامل�ست�شفيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154663 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التحاليل والأبحاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154664 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرتبية والتعليم والرتفيه والأن�شطة الريا�ضية والبدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154665 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معاجلة املواد واللحام والنق�ش والنجارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154667 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل والإر�سال والبث بالتلفزيون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154672 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العتيق املتميز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154674 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العمودي الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154675 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العمودي الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154676 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خليفة بن يو�سف بن حممد العجمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154679 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�ض التدريب(�صالة ريا�ضية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �إ�سناد لتطوير الأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154685 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العبايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سمة �شذى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154687 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�صيانة والإ�صالح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154688 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154690 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأعمال الإدارية والن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :

-95-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154700 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هامة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154705 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الورود واحللويات والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار النماء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154709 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاهي ومطاعم تقدمي الطعام وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأحالم الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154710 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع قي�صر الرئي�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154719 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نا�صر ال�سليمي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154721 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلي لل�شعر ،باقات من زهور ا�صطناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلداثة املعا�صرة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154740 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو �أغيد الرئي�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154887 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئــة فـي املتاجــر املتخ�ص�صـة للأبــواب والنوافــذ ،البيع بالتجزئــة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطوف بركاء العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154920 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س وم�ستح�ضرات التجميل والعطور واحلقائب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرتفعات قلعة امل�صاحلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154944 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النجارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع ا�ستربق املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/٥/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154950 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور والنباتات والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البتول العجمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154957 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية(بيع
الأع�شاب والع�سل وعمل احلجامة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو الزهراء لبيع الأع�شاب والع�سل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/٥/١٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155310 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون رجايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيف الها�شمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/٢٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151415 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين� ،إن�شاء برامج ملعاجلة البيانات ،برجمة برامج
�أمن الإنرتنت ،برجمة برجميات االت�صاالت ،برجمة برجميات ت�شغيل �شبكات وخمدمات
حوا�سيب ،برجمة برجميات حوا�سيب لتقييم وح�ساب البيانات ،برجمة برجميات ال�سترياد
و�إدارة البيانات ،برجمة برجميات لإدارة قواعد البيانات ،برجمة برجميات لإدارة املخزون،
برجمة برجميات ملن�صات الإنرتنت ،برجمة برجميات لتطوير مواقع الإنرتنت ،برجمة
برجميات ملن�صات التجارة الإلكرتونية ،برجمة برجميات معاجلة البيانات الإلكرتونية،
برجمة حوا�سيب ملعاجلة البيانات و�أنظمة االت�صاالت ،ت�صميم ،و�إن�شاء وبرجمة �صفحات
مواقع ،ت�صميم �صفحات �إنرتنت ،ت�صميم وبرجمة مواقع �إنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة الدليل للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/٢٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم133079 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
و�ساطة العقارات (مكاتب الداللني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ديوانية ال�شيخ للعقارات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139664 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات ب�شكل �أ�سا�سي كال�سندوي�شات والفطائر
وغريها/املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي كالع�صائر وغريها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع وادي ال�شرقي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/6 :

-103-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149745 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل �صاللة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/11/٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152902 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الألعاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة الفكر الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/2/٢٣ :

-104-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151589 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خ�ضراوات طازجة ،فواكه طازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الن�سور املحلقة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154256 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الزهور ،خدمات تغليف الهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فخامة الورد �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154358 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زهور ا�صطناعية� ،أطواق زهور ا�صطناعية ،باقات من زهور ا�صطناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فخامة الورد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/١١ :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83672 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1050 :فـي 2014/3/16م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة �أبوعنان للخدمات والت�سويق �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :العنان للم�أكوالت ال�سريعة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 464 :ر.ب� ،130:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /5/26 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/6/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة96328 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1168 :فـي 2016/10/30م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :مطعم على احلطب ذ.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :بيت الكرم لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 198 :ر.ب� ،118:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /5/19 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/6/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141623 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1373 :فـي 2021/1/3م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة مطعم ع�صري تامي ح�سني عبد الر�ضا كرا�شي و�شريكه -
ت�ضامنية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة عالء و�إبراهيم وكرا�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2420:ر.ب� ،133 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/4/10 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/6/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141659 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/6/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1373 :فـي 2021/١/3م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :سهول اخلري
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :مرام لال�ستثمار والتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111:ر.ب� ،121 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /6/1 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/6/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة144440 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/5/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1387 :فـي 2021/4/11م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :روائع �سميط للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :روافد الأمل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :والية نزوى ،حمافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /5/25 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/6/7 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة148097 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/12/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1412 :فـي 2021/10/17م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركه الربوز العربية للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة قيفان ال�سالم للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3074 :ر.ب� ،211:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/5/19 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/6/7 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة138180 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/9/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1360 :فـي 2020/10/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سماء بو�شر الربونزية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :الطرق املمتدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٦١٣ :ر.ب� ,٥٥ :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/٥/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /6/5 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة139445 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٢٥ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/11/٢ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ١٣٨٠ :فـي 2021/٢/٢١م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شيخة الفالحي وبثينة احلب�سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية:جوهرة ال�شرق املتميزة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 411:ر.ب� 411:سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/٥/٢٢ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /٦/٥ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة134781 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/6/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1335 :فـي 2020/3/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الق�صر الف�سيح للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سرمد للأعمال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة10421 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/8/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 693 :فـي 2001/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إم � 2سي  2جروب ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إم بي جيه (الي�سن�سينج) ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بوا�سطــة هاردكا�س ــل فرانـ ــ�س �أكونتانـ ــت 30 ،يوركرزجي ــت،
مالتون ،نورث يورك�شاير ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة10421 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/8/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 693 :فـي 2001/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إم بي جيه (الي�سن�سينج) ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :مرياكل هولدينجز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة بر�أ�س اخليمة ،ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية
املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127679 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/9/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1299 :فـي 2019/6/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املحطة جرين �أل �أل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،ستايل ،وا�شنطن  98109الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127680 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1332 :فـي 2020/3/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املحطة جرين �أل �أل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،ستايل ،وا�شنطن  98109الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127681 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/9/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1299 :فـي 2019/6/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املحطة جرين �أل �أل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،ستايل ،وا�شنطن  98109الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127682 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/9/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1299 :فـي 2019/6/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املحطة جرين �أل �أل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،ستايل ،وا�شنطن  98109الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127683 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/9/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1299 :فـي 2019/6/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املحطة جرين �أل �أل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،ستايل ،وا�شنطن  98109الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127684 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1332 :فـي 2020/3/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املحطة جرين �أل �أل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،ستايل ،وا�شنطن  98109الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127685 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/9/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1299 :فـي 2019/6/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املحطة جرين �أل �أل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،ستايل ،وا�شنطن  98109الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127686 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/9/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1299 :فـي 2019/6/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املحطة جرين �أل �أل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،ستايل ،وا�شنطن  98109الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127687 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة45 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/9/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1299 :فـي 2019/6/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املحطة جرين �أل �أل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أمازون تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،ستايل ،وا�شنطن  98109الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/5/25 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
م

رقم
العالمة

1

6983

2

6984

3

74907

4

6962

7093 5
7089 6
7084 7
7088 8
7085 9
7092 10
67042 11
67043 12
13

6999

14

7000

ا�سـم ال�شركـة

تك�سا�س ان�سرتومنت�س
انكوربوريتيد
تك�سا�س ان�سرتومنت�س
انكوربوريتيد
بوترز اند�سرتيز �أل �أل �سي
بوردرايدرز �أي بي
هولدينغز ،ال ال �سي
يفي�س �سانت اليورينت
يفي�س �سانت اليورينت
يفي�س �سانت اليورينت
يفي�س �سانت اليورينت
يفي�س �سانت اليورينت
يفي�س �سانت اليورينت
�أوكتال القاب�ضة �ش.م.ع.م
�أوكتال القاب�ضة �ش.م.ع.م
ا�س اند دبليو فاين فودز
انرتنا�شيونال ليمتد
ا�س اند دبليو فاين فودز
انرتنا�شيونال ليمتد
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 1992/5/31
التجارة وال�صناعة 1992/5/31
التجارة وال�صناعة 2012/6/18
التجارة وال�صناعة 1992/5/26
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1992/6/21
1992/6/21
1992/6/21
1992/6/21
1992/6/21
1992/6/21
2011/2/27
2011/2/27

التجارة وال�صناعة 1992/5/31
التجارة وال�صناعة 1992/5/31
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م

رقم
العالمة

15

7001

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

74737 16
74741 17
28022 18

ا�س اند دبليو فاين فودز
انرتنا�شيونال ليمتد
بروفينت �أ جي
بروفينت �أ جي
كالرين�س

التجارة وال�صناعة 2012/6/10
التجارة وال�صناعة 2012/6/10
التجارة وال�صناعة 2001/5/5

78668 19

بايوجني �أم ايه

التجارة وال�صناعة 2013/1/28

75182 20

كوبارت ,انك
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(تويوتا موتور كوربوري�شن)
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(تويوتا موتور كوربوري�شن)
بي�سين�س هيلثكري
لوك�سمبورغ �أ�س�.أيه�.آر�.أل
بي�سين�س هيلثكري
لوك�سمبورغ �أ�س�.أيه�.آر�.أل
بي�سين�س هيلثكري
لوك�سمبورغ �أ�س�.أيه�.آر�.أل
ماك�س هامبوجرر�ستوراجنر
ايه بي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي

التجارة وال�صناعة 2012/7/3

29696 21
29697 22
27854 23
27855 24
27856 25
73751 26
79748 27
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التجارة وال�صناعة 1992/5/31

التجارة وال�صناعة 2002/12/28
التجارة وال�صناعة 2002/12/28
التجارة وال�صناعة 2002/4/16
التجارة وال�صناعة 2002/4/16
التجارة وال�صناعة 2002/4/16
التجارة وال�صناعة 2012/4/8
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
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م

رقم
العالمة

79733 28
79730 29
79735 30
79743 31
79747 32
79746 33
79740 34
79731 35
79729 36
79749 37
79738 38
79732 39

ا�سـم ال�شركـة

غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
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م

رقم
العالمة

79744 40
79741 41
79739 42
79737 43
79734 44
79745 45
79742 46
79736 47
79728 48
49
50
51
52
53

74002
74084
74227
74578
30484

ا�سـم ال�شركـة

غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
غروبو بيمبو,
ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
ذا بروكرت �آند غامبل كومبني
ذا بروكرت �آند غامبل كومبني
ذا بروكرت �آند غامبل كومبني
ذا جيليت كومبانى ال ال �سي
�شركة نزيه التجارية ذ.م.م
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2012/4/25
2012/5/6
2012/5/12
2012/5/27
2003/5/3
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م

رقم
العالمة

54
55
56
57
58

30485
30486
30487
78691
78985

59

7083

60
61
62
63
64
65
66
67

76065
28113
7377
7378
7379
74573
74047
74574

28337 68
28336 69
70

7344

71

7058

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

�شركة نزيه التجارية ذ.م.م
�شركة نزيه التجارية ذ.م.م
�شركة نزيه التجارية ذ.م.م
م�ؤ�س�سة نزيه التجارية
�شركة نزيه التجارية ذ.م.م
ذا بي.فـي.دى
الي�سين�سينغ كوربوري�شن
مون�سرت انريجي كومباين
امير�سون اليكرتيك كو
تريومو كوربوري�شن
تريومو كوربوري�شن
تريومو كوربوري�شن
وملارت �أبولو ،ال ال �سي
ان بي ايه بروبرتيز انك
وملارت �أبولو ،ال ال �سي
ميت�سوبي�شي اينبيت�سو كابو�شيكي
كاي�شا (ميت�سوبي�شي كو ليمتد )
ميت�سوبي�شي اينبيت�سو كابو�شيكي
كاي�شا ( ميت�سوبي�شي كو ليمتد )
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن

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

2003/5/3
2003/5/3
2003/5/3
2013/1/30
2013/2/11
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التجارة وال�صناعة 1992/6/21
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2012/9/4
2002/5/13
1992/9/1
1992/9/1
1992/9/1
2012/5/27
2012/4/29
2012/5/27

التجارة وال�صناعة 2002/6/16
التجارة وال�صناعة 2002/6/16
التجارة وال�صناعة 1992/8/26
التجارة وال�صناعة 1992/6/15

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445
م

رقم
العالمة

28284 72
74719 73
74720 74
74895 75
74897 76
74893 77
74898 78
75116 79
75121 80
29138 81
74771 82
77341 83

ا�سـم ال�شركـة

فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
فيليب موري�س انرتنا�شيونال
فاينان�س كوربوري�شن
بي تي هاجنايا مانداال
�سامبويرنا تي بي كيه
دلتا ايرالينز ,انك
انفين�شري جلوبال
تيكنولوجي ال ال �سي
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2002/6/٨
التجارة وال�صناعة 2012/6/10
التجارة وال�صناعة 2012/6/10
التجارة وال�صناعة 2012/6/18
التجارة وال�صناعة 2012/6/18
التجارة وال�صناعة 2012/6/18
التجارة وال�صناعة 2012/6/18
التجارة وال�صناعة 2012/6/27
التجارة وال�صناعة 2012/6/27
التجارة وال�صناعة 2002/10/12
التجارة وال�صناعة 2012/6/12
التجارة وال�صناعة 2012/11/14

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445
م

رقم
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

انفين�شري جلوبال
تيكنولوجي ال ال �سي
انفين�شري جلوبال
تيكنولوجي ال ال �سي
انفين�شري جلوبال
تيكنولوجي ال ال �سي
تيدي �أ�س.بي.ايه
تيدي �أ�س.بي.ايه
تيدي �أ�س.بي.ايه
تيدي �أ�س.بي.ايه
جينريال موتورز ال ال �سي
جينريال موتورز ال ال �سي
زاك�سبايز فران�شايز ال ال �سي
زاك�سبايز فران�شايز ال ال �سي
زاك�سبايز فران�شايز ال ال �سي
دياجيو براندز ب.فـي
دياجيو براندز ب.فـي

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

29781 98

بلومبريغ فاينان�س ال بي

التجارة وال�صناعة

78867 99

بلومبريغ فاينان�س ال بي

التجارة وال�صناعة

78868 100

بلومبريغ فاينان�س ال بي

التجارة وال�صناعة

77342 84
77343 85
77344 86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

28258
28259
28261
28262
28389
28387
74906
74905
74904
74803
75103
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/11/14
التجارة وال�صناعة 2012/11/14
التجارة وال�صناعة 2012/11/14
2002/6/4
2002/6/4
2002/6/4
2002/6/4
2002/6/22
2002/6/22
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/12
2012/6/27
2003/1/13
2013/2/٣
2013/2/3

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445
م

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

رقم
العالمة

30266
30267
30268
7047
7048
7051
7052
7053
80017
28535
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7193
7194
7195
75976

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

بلومبريغ فاينان�س ال بي
بلومبريغ فاينان�س ال بي
بلومبريغ فاينان�س ال بي
جني باتو
جني باتو
جني باتو
جني باتو
جني باتو
بايوجني �أم ايه
كانون كابو�شيكي كا�شا
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
 3ام كومباين
يو ا�س جي كوربوري�شن

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

2003/4/١
2003/4/1
2003/4/1
1992/6/15
1992/6/15
1992/6/15
1992/6/15
1992/6/15
2013/4/١
2002/7/15
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
1992/7/18
2012/8/25
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1445
م

رقم
العالمة

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

75887
75888
74552
74553
74554
74555
74556
74557
74558
74559
74560
74561

28501 136
28502 137
28503 138
139
140
141
142

74402
74403
74949
74950

77834 143

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

يو ا�س جي كوربوري�شن
يو ا�س جي كوربوري�شن
�سلمان خان
�سلمان خان
�سلمان خان
�سلمان خان
�سلمان خان
�سلمان خان
�سلمان خان
�سلمان خان
�سلمان خان
�سلمان خان
بايري�ش موتورين
ويرك �أكتنجز ل�شافت
بايري�ش موتورين
ويرك �أكتنجز ل�شافت
بايري�ش موتورين
ويرك �أكتنجز ل�شافت
اندفكو ليميتد
اندفكو ليميتد
�شركة �صدارة للكيماويات
�شركة �صدارة للكيماويات
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)

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

2012/8/25
2012/8/25
2012/5/27
2012/5/27
2012/5/27
2012/5/27
2012/5/27
2012/5/27
2012/5/27
2012/5/27
2012/5/27
2012/5/27
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التجارة وال�صناعة 2002/7/13
التجارة وال�صناعة 2002/7/13
التجارة وال�صناعة 2002/7/13
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2012/5/21
2012/5/21
2012/6/20
2012/6/20

التجارة وال�صناعة 2012/12/17

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445
م

رقم
العالمة

77835 144
77836 145
77829 146
77837 147
77830 148
77838 149
77839 150
77840 151
77841 152
77842 153
77843 154
77844 155

ا�سـم ال�شركـة

ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445
م

رقم
العالمة

77831 156
77845 157
77832 158
77846 159
77833 160
77847 161
77848 162
77849 163
77850 164
77851 165
75604 166

ا�سـم ال�شركـة

ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ,ليمتد)
ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(ني�سان موتور كو ليمتد)
-127-

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/12/17
التجارة وال�صناعة 2012/1/8

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445
م

رقم
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
29018 167
(ني�سان موتور كو ليمتد)

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/1/٨

76986 168

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

76987 169

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

76988 170

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

76985 171

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

77004 172

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

76984 173

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

76989 174

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

77003 175

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

77002 176

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

77001 177

�آرال فود�س �آ.ام.بي .آ�

التجارة وال�صناعة 2012/10/24

29382 178

�سلجني كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2002/11/13

75825 179

�أرابيكا فندينج انك

التجارة وال�صناعة 2012/8/14

29568 180

اولد برو انرتنا�شيونال ،انك التجارة وال�صناعة 2002/12/16

7422 181

كادبوري يوكيه ليميتد

التجارة وال�صناعة 1992/9/19

7424 182

كادبوري يوكيه ليميتد

التجارة وال�صناعة 1992/9/19

28656 183

بي.تي �ساري
انكوفورد كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2002/7/31
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1445
م

رقم
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

28657 184

بي.تي �ساري
انكوفورد كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2002/7/31

7150 185

بو�ش بوك �ألني ليمتد

التجارة وال�صناعة 1992/7/8

28573 186

واى كيه كيه كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2002/7/22

� 75445 187سوميتومو ربر اند�سرتيز,ليمتد التجارة وال�صناعة 2012/7/21
28441 188

�شو اند�سرتيز غروب انك

التجارة وال�صناعة 2002/6/30

28440 189

�شو اند�سرتيز غروب انك

التجارة وال�صناعة 2002/6/30

28439 190

�شو اند�سرتيز غروب انك

التجارة وال�صناعة 2002/6/30

6992 191

كليمكو انرتنا�شيونال ،انك

التجارة وال�صناعة 1992/5/31

75035 192

هاو�سينغ ديفيلومبنت فاينا�س
كوربوري�شون ليميتد

التجارة وال�صناعة 2012/6/26

75036 193

هاو�سينغ ديفيلومبنت فاينا�س
التجارة وال�صناعة 2012/6/26
كوربوري�شون ليميتد

75451 194

�شانثا بيوتكنك�س ليمتد

التجارة وال�صناعة 2012/7/22

6987 195

هايونداى موتور كومباين

التجارة وال�صناعة 1992/5/31

28457 196

ال�شركة العاملية للمواد الغذائية التجارة وال�صناعة 2002/6/30

28458 197

ال�شركة العاملية للمواد الغذائية التجارة وال�صناعة 2002/6/30

77198 198

التجارة وال�صناعة 2012/11/7

طرفة عني للتجارة
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1445
م

رقم
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

63687 199

حممد ريا�ض و�شريكه
ملواد البناء والأملنيوم �ش.م.م

التجارة وال�صناعة 2010/7/٧

75303 200

طريق القمر للتجارة ذ م م

التجارة وال�صناعة 2012/10/7

28651 201

ن�ستله �سكن هيلث �إ�س�.إيه

التجارة وال�صناعة 2002/7/31

46644 202

جمموعة ال�صري

التجارة وال�صناعة 2007/٨/25

68700 203

حممد ريا�ض و�شريكه
ملواد البناء والأملنيوم �ش.م.م

التجارة وال�صناعة 2011/6/13

77033 204

روكا باثروم
برودكت�س برايفت ليمتد

التجارة وال�صناعة 2012/11/4

71336 205

�شركة الفطيم ذ.م.م

التجارة وال�صناعة 2011/11/23

78899 206

�شركة تكاتف عمان �ش.م.م

التجارة وال�صناعة 2013/2/6

75292 207

تاي بري�سرفد فود فاكتوري
كومباين ليمتد
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الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
�إعـــالن
تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات عن طرح املناق�صة املذكورة �أدناه:
رقم
املناق�صة

٢٠٢٢/١٩

ا�سم املناق�صة

ال�شركات
التي يحـق
لهـا اال�شرتاك

�آخر موعد موعد
تقدمي
قيمة امل�ستند لتوزيع
امل�ستندات العطاءات

ال�شركات املتخ�ص�صة
فـي توريد الآالت
�إحالل �أجهزة
واملعدات الكهربائية
(= 150/ر.ع)
التكييف القدمية
وامليكانيكية وال�صناعية مائة وخم�سون
ملدار�س وزارة
وقطع الغيار وامل�سجلة رياال عمانيا
الرتبية والتعليم
لدى الأمانة العامة
ملجل�س املناق�صات

٢٠٢٢/٦/١٢م ٢٠٢٢/٧/١١م

ميكـن احل�صــول علـى م�ستنـدات ال�شروط واملوا�صفــات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع
الإلكرتوين ( )https://etendering.tenderboard.gov.omحتى التاريخ املذكور باجلدول
�أعـاله ،على �أن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.
علــى جميــع ال�شركــات �أن ترفــق مــع عطاءاتهــا ت�أميــنا م�ؤقتــا ف ــي �صــورة �ضمــان م�صرف ــي
�أو �شيك م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة
العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني العام ملجل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما
من تاريخ تقدمي العطاءات ،وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فـيه،
على �أن يتم �إرفاق ال�ضمان امل�صرفـي �أو ال�شيك امل�صدق عليه مع العر�ض املقدم من ال�شركة
فـي املوقع الإلكرتوين (خدمة �إ�سناد).
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يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور �أعاله قبـل
ال�ساعــة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات ،ولن يعتد بالعطاءات املقدمة
بعد هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري.
�ستعطى الأف�ضلية فـي الإ�سناد لل�شركات �أو امل�ؤ�س�ســات التــي ي�شتمــل عطا ؤ�هــا علــى �أكبــر
ن�سبة تعمني ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية.

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الع�صا العاملية  -ت�ضامنية
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الع�صا العاملية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٩٧٨٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١٢/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٥٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم ٢٤٤٩٩٨٥٨:فاك�س رقم٢٤١٢١٣٣٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجعلي والدرعي للم�شاريع �ش.م.م
يعلن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجعلي
والدرعي للم�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٨٠٤٨١٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٧٩٦٦٦٤٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حافظ بن �سعيد بن حافظ الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ال�شرقية ال�شاملة �ش.م.م
يعلن حافظ بن �سعيد بن حافظ الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معامل ال�شرقية
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٨٤٣٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٦١٦٢٠٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهايا املتميزة �ش.م.م
يعلن حافظ بن �سعيد بن حافظ الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهايا املتميزة �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٩٥٨١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٤م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٦١٦٢٠٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن نا�صر بن �سعيد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ربوع النه�ضة الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعيد بن نا�صر بن �سعيد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع النه�ضة الوطنية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٩٨٦٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٠٤٣٢٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صخور املدينة املا�سية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعيد بن نا�صر بن �سعيد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صخور املدينة املا�سية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٠٩١١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٠٤٣٢٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سليمان بن حمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد و�سامل �أبناء �سليمان بن حمد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سليمان بن حمد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد و�سامل �أبناء �سليمان بن
حمد للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٠٧٣٥٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥١٤١٤٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �صالح بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة زهور امل�ستقبل العاملية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �صالح بن علي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهور امل�ستقبل العاملية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٢٦٠٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٠٤٥٨٧٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن علي بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركةخط الأمان املميز �ش.م.م
يعلن يو�سف بن علي بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط الأمان املميز �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٦٥٧٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ١٧:ر.ب٣٢٤:
هاتف رقم٩٦٦٦٦٥٩٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن عبداللـه بن �سيف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف بن عبداللـه بن �سيف البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سيف البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيف بن عبداللـه بن �سيف
البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٣١٣٣٨٤٢
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٧٤٨٨٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن را�شد بن عامر الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة املوالح للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن را�شد بن عامر الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة املوالح للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٨٣٤٥٩٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٩٤٢:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٣٣٣٤٤٢٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن يو�سف بن مراد العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تيموري ار�شاد للتجارة العامة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن يو�سف بن مراد العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تيموري ار�شاد للتجارة العامة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٠٥٦٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٠٦٧٨٩٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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منى بنت �أحمد بن را�شد ال�شهيمية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركةاحل�صن للأعمال واخلدمات �ش.م.م
تعلن منى بنت �أحمد بن را�شد ال�شهيمية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة احل�صن للأعمال واخلدمات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٩٧٣٢وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٧٩٠٠٠٩٧:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
رقية بنت علي بن حمد الب�سامية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذوق الراقي املتحدة  -ت�ضامنية
تعلن رقية بنت علي بن حمد الب�سامية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الذوق الراقي املتحدة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٢٦٠٠وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٦٨:ر.ب٣١٨:
هاتف رقم٩٥٤٢٦٨٩٤:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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جليلة بنت حممد بن را�شد ال�شكيلية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألوان املو�سمية  -تو�صية
تعلن جليلة بنت حممد بن را�شد ال�شكيلية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الألوان املو�سمية  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٣٩٠١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٦م،
وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٦٢٢١٥٥:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
خالد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رذاذ �صحم احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رذاذ �صحم احلديثة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٣١٨٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٥٩٦٦٨١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداحلكيم بن عامر بن �سيف الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اميايل خلدمات تو�صيل الطلبات �ش�.ش.و
يعلن عبداحلكيم بن عامر بن �سيف الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اميايل خلدمات
تو�صيل الطلبات �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٩٢٢٨٥
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
المــور التــي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢١١٠٢٧٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن عبداللـه بن م�سلم الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيوت م�سقط املتكاملة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن عبداللـه بن م�سلم الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيوت م�سقط
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٤٥٥١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٨٨٨٨٢٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عزمي جعفر ح�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جعفر ح�سني �إبراهيم و�شركاه �ش.م.م
يعلن عزمي جعفر ح�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جعفر ح�سني �إبراهيم و�شركاه �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٣١٨٦٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٥٩٠:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٦٧٢٧٣٢٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن حميد بن حممد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الباطنة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حميد بن حممد اجلهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ الباطنة
املتحدة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٣٥٠١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٢٣١٩٧١٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن عوبد بن �سعيد قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن عوبد �سعيد قطن و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن عوبد بن �سعيد قطن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن عوبد �سعيد قطن
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢١٣٩١١
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٣٨٠٩٢٠٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن علي بن م�سلم عامر جيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأداء ال�صحيح ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن علي بن م�سلم عامر جيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأداء ال�صحيح ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٢٢١٦٠٧٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٣٠٦:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩١٣٨٦٥٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن حممد بن �سعيد النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم �أوروبا الدولية �ش.م.م
يعلن هالل بن حممد بن �سعيد النبهاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوم �أوروبا الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٦١١٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١١٠:ر.ب٦١٢:
هاتف رقم٩٧٨٠٧٠٧٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع روافد ال�سدين املتحدة  -تو�صية
يعلن عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع روافد ال�سدين
املتحدة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٨٥٠٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٨٨٨٤٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زايد بن خلفان بن علي الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات روابي اجلبيل �ش.م.م
يعلن زايد بن خلفان بن علي الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خريات روابي اجلبيل
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤١٤٠٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٤٨٣:ر.ب٦١٢:
هاتف رقم٩٧٧٦٧٣٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سلم بن عي�سى بن علي بيت �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العز الدولية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن م�سلم بن عي�سى بن علي بيت �سعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العز الدولية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٩١٢٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٠٨٢٠٢١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البندقية للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد الريامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البندقية للم�شاريع
التجارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٢٥٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢١٦٨٧٥٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حمد بن خلفان اجللنداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاهني حبوب  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حمد بن خلفان اجللنداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شاهني حبوب  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٣٩٤١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣١م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٠٧:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٩٢٢٩٩٨٣٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد نزير بكوره
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س اخلليج اجلديدة �ش.م.م
يعلن حممد نزير بكوره �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شم�س اخلليج اجلديدة �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤٠٨٤٦٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٦٠٠:ر.ب١٣٢:
هاتف رقم٩٥٣١٠٢٩٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أيوب بن علي بن حمود ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صباح احلارة  -ت�ضامنية
يعلن �أيوب بن علي بن حمود ال�سناين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صباح احلارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٧٧٤٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٠٤٧٣٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الكنوز الذهبية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامل الكنوز الذهبية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٨٢٠٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٠٨٠٧٠٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن حممد الكمزاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع كمزار للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن عبداللـه بن حممد الكمزاري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع كمزار للمقاوالت -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٦٦٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور التــي
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٢١٢٤٧٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-149-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٥

علي بن عبداللـه بن �سيف العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تالل م�سقط لال�ستثمار والتطوير الذكي  -تو�صية
يعلن علي بن عبداللـه بن �سيف العمراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل م�سقط لال�ستثمار
والتطوير الذكي  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٥٨٣٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٢٦:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٢١٣٣٥٥٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن حمد بن عبداللـه احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلب�سي للنقليات  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حمد بن عبداللـه احلب�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلب�سي للنقليات -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٠٧٨٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٢٩٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٦٧٦٠٨٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي

-150-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٥

حمد بن علي بن م�صبح العزيزي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم الأفالج للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن علي بن م�صبح العزيزي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوم الأفالج للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٣٨٣١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٦/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٨:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٩٣٣٥١٩٦:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �سليمان بن حمد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال للخدمات املتكاملة �ش.م.م
يعلن حمد بن �سليمان بن حمد ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال للخدمات املتكاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٤٨٧٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٢٢٩٩٥٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خليفة بن �سلوم بن خلفان احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدائع �سيماء للتجارة �ش.م.م
يعلن خليفة بن �سلوم بن خلفان احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بدائع �سيماء للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٢٤٦٩٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٣٧٧:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٣٦١٢١٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن حممد بن جمعة البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكارم ال�سلمي التجارية  -تو�صية
يعلن خالد بن حممد بن جمعة البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مكارم ال�سلمي التجارية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٣٢٧٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٢١٩:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٢١٢٢٣٣١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن �أحمد بن �صالح الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املدى البعيد للتجارة  -تو�صية
يعلن �صالح بن �أحمد بن �صالح الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع املدى البعيد
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٧٤٦٩وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٨٠٨٠٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن عبداللـه بن حممد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطئ �سيفة ال�شيخ �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبداللـه بن حممد اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شاطئ �سيفة ال�شيخ
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٦٥٨٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
ال�سيفة  -والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٦٤٤٠٥٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أ�شرف بن نا�صر بن هالل الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف البلد للتجارة �ش.م.م
يعلن �أ�شرف بن نا�صر بن هالل الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طيف البلد للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٦٧٦٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢٤٤٨٦٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيد �أحمد �سيد عبدالقادر حبيب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيجما ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �سيد �أحمد �سيد عبدالقادر حبيب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيجما ال�شاملة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٠٦٧٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٣٥:ر.ب٤١٣:
هاتف رقم٩٩٦٠٩٧٦١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبادلة الطيبة الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة املبادلة الطيبة الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٢٤٠٥٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ٢٣:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٩٤٧٧٢٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جا�سم بن حممد بن �سامل العمبوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املثايل الع�صرية للتجارة �ش.م.م
يعلن جا�سم بن حممد بن �سامل العمبوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع املثايل الع�صرية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣١٧١٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٤٤٠٧٧٠٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عواطف بنت عبداللـه بن علي ال�شحية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق الربيع للتجارة  -تو�صية
تعلن عواطف بنت عبداللـه بن علي ال�شحية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة حدائق الربيع للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٤٧٠١وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ٩٥٩:ر.ب٥١٢:
هاتف رقم٩٦٢٢٢٧٧٧:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة همايل املحافظة للتجارة  -تو�صية
تعلن عواطف بنت عبداللـه بن علي ال�شحية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة همايل املحافظة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠١١٢٤وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ٩٥٩:ر.ب٥١٢:
هاتف رقم٩٦٢٢٢٧٧٧:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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عزاء بنت را�شد بن �سامل املغريية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع التلعة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلن عزاء بنت را�شد بن �سامل املغريية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة طالئع التلعة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٣٨٠٣وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٥٦٢٢:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
فدى بن ح�سني بن حممد اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو علي اللواتي الع�صرية �ش.م.م
يعلن فدى بن ح�سني بن حممد اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو علي اللواتي الع�صرية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٤٠٥٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٩/٢/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ١١٨٨:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٧١٥٢٠٣٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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راية بنت �سبيح بن �سليم ال�سعدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راية للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
تعلن راية بنت �سبيح بن �سليم ال�سعدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة راية للتجارة واملقاوالت
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤١٢٢٣٧وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٢٢:ر.ب١٢٠:
هاتف رقم٩٥٦١٦٣٣٤:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أحمد بن حمود بن حممد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صرم للم�شاريع الإن�شائية  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حمود بن حممد املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صرم للم�شاريع الإن�شائية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٧٢٨٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٥:ر.ب٤٠٠:
هاتف رقم٩٨٦٦٦٦٧٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طارق �أحمد �سامليني ال�صالوات الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طارق و�أحمد الروا�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن طارق �أحمد �سامليني ال�صالوات الروا�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طارق و�أحمد الروا�س
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٥٢٧٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٥٦٠:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٦٩٥٥٥٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طارق ال�صالوات و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلن طارق �أحمد �سامليني ال�صالوات الروا�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طارق ال�صالوات و�شريكه
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٧٢٥٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٥٦٠:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٦٩٥٥٥٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن حممد بن فا�ضل الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل �صاللة احلديثة �ش.م.م
يعلن حمد بن حممد بن فا�ضل الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ساحل �صاللة احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٥١٩٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٦٦٤٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع كنوز ال�شرق املتكاملة �ش.م.م
يعلن حمد بن حممد بن فا�ضل الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع كنوز ال�شرق املتكاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٦٢١٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٩/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
آ
هاتف رقم٩٩٠٦٦٤٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ح�سني بن خمي�س الرقي�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهالل للخدمات الهند�سية  -تو�صية
يعلن ح�سني بن خمي�س الرقي�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الهالل للخدمات الهند�سية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٨٩٨٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٢٢٨٤٩٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح الدين �أيوب طالب الفليتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صالح الدين و�شريكه للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلن �صالح الدين �أيوب طالب الفليتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صالح الدين و�شريكه
للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٩٤٨٠٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٧٧١٨٩٤٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمانية املتحدة لل�صرافة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
العمانية املتحدة لل�صرافة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٥٤٩٠٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٢٢٣٦٨٤٦٢- ٩٧٤٦٦٠١٢:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إ�سماعيل بن داود بن علي الك�شري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الداهم للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �إ�سماعيل بن داود بن علي الك�شري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الداهم للتجارة واملقاوالت -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٥٠١٦٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٣٢٢:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٤٣٠٠٢٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن �سعيد بن �ساملني ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحم احلديثة خلدمات املياه  -ت�ضامنية
يعلن خمي�س بن �سعيد بن �ساملني ال�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صحم احلديثة خلدمات
املياه  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢٠٨٥١٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤١١:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٣١١٣٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار اخلليج الرائدة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار اخلليج الرائدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٧٧٠٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٢٥٠:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٦٣٠٢٥٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يا�سر بن حمود بن نا�صر احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلابورة العقارية  -ت�ضامنية
يعلن يا�سر بن حمود بن نا�صر احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلابورة العقارية  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٧٧٦٠٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣١٦٦٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن حممد املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليجية املتحدة للمالب�س �ش.م.م
يعلن علي بن �سامل بن حممد املع�شني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليجية املتحدة للمالب�س
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٦٠٩١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٣٤٣٤٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن عبداحل�سني اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد و�آن للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن عبداحل�سني اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد و�آن للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٨٩١٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
�ص.ب ٣٧٣٩:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٤٤٦٦٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن �أحمد بن �سيف العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة امل�شاريع البحرية للخدمات امليكانيكية والهند�سية �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن �أحمد بن �سيف العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شاريع البحرية
للخدمات امليكانيكية والهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٢٢٦١٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
هاتف رقم٩٩٢٣٨٣٠٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سالم بن خمي�س الوائلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكوخ للإلكرتونيات  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سالم بن خمي�س الوائلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكوخ للإلكرتونيات -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٤٩٠٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٣٩٦:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٢٢٥١٨٩٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن حميد بن حممد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن حميد بن حممد اجلهوري و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حميد بن حممد اجلهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن حميد بن
حممد اجلهوري و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٨٤٧٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٨٥:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٢٣١٩٧١٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلدار املغناطي�سي �ش.م.م
يعلن حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلدار املغناطي�سي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٦٠١٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨٩٠٩٠٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن حمود بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلمل العربي للتجارة �ش.م.م
يعلن حمد بن حمود بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلمل العربي للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٧٩٩٧٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٢٣٢:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٣٣٢٢٩٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مانع بن خالد بن �سعيد اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدائن ال�صحراء للتجارة �ش.م.م
يعلن مانع بن خالد بن �سعيد اليحيائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مدائن ال�صحراء للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٥٠٩٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٣/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٩٦٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٥٢٥٣٥٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ماجد بن نا�صر بن م�سعود العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة اخلزامي للزهور والهدايا �ش.م.م
يعلن ماجد بن نا�صر بن م�سعود العزري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهرة اخلزامي للزهور
والهدايا �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٤٢٥٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
العذيبة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨٣٠٤٠٠- ٩٦٩٩٦٩٥٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حمد بن �سامل الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم الغبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حمد بن �سامل الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم الغبي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٥٨١٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
املنرتب  -والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٦١٦١٢٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن عبداللـه الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضيان اجلهاور للتجارة الرائدة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن عبداللــه الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضيان اجلهاور للتجارة الرائدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٩٩٣٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٢٢٤:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٤٤٤٧٧٠١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن خلفان بن �سليمان اليحمدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن خلفان بن �سليمان اليحمدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن خلفان بن �سليمان اليحمدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد بن خلفان بن �سليمان
اليحمدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٥٩٩٣
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٣٦٩٤٤٥٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن هالل بن نا�صر الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاريع امل�ستقلة للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن هالل بن نا�صر الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شاريع امل�ستقلة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٣٥٦١٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٢٠٤٩٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ع�صام بن علي بن مو�سى البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االندماج لال�ستثمار التجاري �ش.م.م
يعلن ع�صام بن علي بن مو�سى البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االندماج لال�ستثمار التجاري
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٨٣٩٢٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٤٤٣٠٣٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
وليد بن خمي�س بن را�شد البهلويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط الف�ضية �ش.م.م
يعلن وليد بن خمي�س بن را�شد البهلويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شرق الأو�سط الف�ضية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٤٦٦٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
�ص.ب ٢٥٠٥:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٢٠٢٠٠٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب بيت املحا�سبة الدويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التني الدويل الفنون �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التني الدويل الفنون �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1206062وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
التـي:
آ
اخلو�ض  -والية ال�سيب � -سكة رقم - ٣٦٠٤ :مبنى رقم٢١٢ :
�شقة رقم - ٣١ :الطابق الثالث
�ص.ب ٦٨٧:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩١٦٤١٨٠ - ٩٤٦٥٢٢٧٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأر�ض للحلول والتنمية الهند�سية �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأر�ض للحلول والتنمية
الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٦٢٩٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب � -سكة رقم - ٣٦٠٤ :مبنى رقم٢١٢ :
�شقة رقم - ٣١ :الطابق الثالث
�ص.ب ٦٨٧:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩١٦٤١٨٠ - ٩٤٦٥٢٢٧٦:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالأمري بن عبيد بن �إبراهيم العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل اخلليج للكروم  -تو�صية
يعلن عبدالأمري بن عبيد بن �إبراهيم العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامل اخلليج
للكروم  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٣١٧٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٠:ر.ب١٠٠:
هاتف رقم٩٥٥٧٤٧٩٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سام الدين ماجد ال�شعار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جذور م�سقط املتحدة �ش.م.م
يعلن ح�سام الدين ماجد ال�شعار �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جذور م�سقط املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٩٥٨٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٢٩م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
�ص.ب ٩٧٩:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٥٤٩٤١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ماجد بن علي بن خلفان الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف عندام احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ماجد بن علي بن خلفان الرواحي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أطياف عندام احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1203008وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 420 :ر.ب418 :
هاتف رقم92918776 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء حلي�س الرو�شدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء حلي�س الرو�شدي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1149111
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95596681 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طارق بن �سامل بن �سعيد ال�ساعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد اخلليج للم�شاريع الرائدة �ش.م.م
يعلن طارق بن �سامل بن �سعيد ال�ساعدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة احتاد اخلليج للم�شاريع
الرائدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1131911وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99090588 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن �سامل بن حمد امل�سروري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلدول ملنتجات الألبان �ش.م.م
يعلن �صالح بن �سامل بن حمد امل�سروري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة اجلدول ملنتجات الألبان
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،4062272وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/11م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية جعالن بني بو ح�سن  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب 33 :ر.ب415 :
هاتف رقم99376546 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فدا بن غالم ح�سني بن �أبل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دار الإجناز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فدا بن غالم ح�سني بن �أبل البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع دار الإجناز
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1155417وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92200952 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي

يعقوب بن �أحمد بن را�شد امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفاء للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م
يعلن يعقوب بن �أحمد بن را�شــد امل�صلحــي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الرف ــاء للم�شاريـ ــع
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1101227وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/31م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب 3 :ر.ب137 :
هاتف رقم99003330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-176-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

عبداملجيد هارون �أحمد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج للحلي ال�صناعية والكماليات �ش.م.م
يعلن عبداملجيـ ــد هـ ــارون �أحمـ ــد �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة اخللي ــج للح ــلي ال�صناعية
والكماليات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1004684وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/31م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 285 :ر.ب114 :
هاتف رقم92471983 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سعود بن �سيف بن م�سعود الهمامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صدى للإن�شاء والتعمري �ش.م.م
يعلن م�سعود بن �سيف بن م�سعود الهمامي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة ال�صدى للإن�شاء
والتعميـ ــر �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1060071وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 529 :ر.ب131 :
هاتف رقم95400095 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سليمان بن �سيف النريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط جمال�ص للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن �سليمان بن �سيف النريي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة خط جمال�ص للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم  ،1176569وفقــا التفــاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/23م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 434 :ر.ب120 :
هاتف رقم99525840 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مرمي بنت حممد بن �سعيد الرو�شدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجوم املتلألئة احلديثة للتجارة �ش.م.م
تعلن مرمي بنت حممد بن �سعيد الرو�شدية أ�نـها تقوم بت�صفـيــة �شركــة النجوم املتلألئة
احلديث ــة للتجـ ــارة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم ،1280924
وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 395 :ر.ب311 :
هاتف رقم97103000 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
-178-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

زايد بن خلفان بن علي الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة دانة الهنوف الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن زايد بن خلفان بن علي الهنائي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة دانة الهنوف الوطنية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم ،1062827
وفقــا التفــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/31م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم92227653 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
الوليد بن حممد بن �سعيد احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدروازة العاملية �ش.م.م
يعلن الوليد بن حممد بن �سعيد احلرا�صي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركـة الدروازة العاملية �ش.م.م,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم  ،1235020وفقــا التفــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ
٢٠٢2/5/31م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم95579557 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مازن بن �سليمان بن را�شد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إطاللة الغد احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مازن بن �سليمان بن را�شد البو�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركـة �إطاللة الغد احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم  ،1140169وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99662412 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن حمود بن م�سعود العوفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيار العقارية  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن حمود بن م�سعود العوفـي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة �سيار العقارية  -ت�ضامنية,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم  ،1291302وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٣٨١٠٣٣٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مو�سى بن �سليمان بن نا�صر العدوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف بهالء الذهبية  -تو�صية
يعلن مو�سى بن �سليمان بن نا�صر العدوي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركـة طيف بهالء الذهبية -
تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1170101وفقــا التفــاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/20م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم99059698 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خلفان بن دروي�ش بن خلفان الهادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل النجوم لال�ستثمار �ش�.ش.و
يعلن خلفان بن دروي�ش بن خلفان الهادي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة عامل النجوم لال�ستثمار
�ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1401449وفقــا التفــاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/30م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٤٧ :ر.ب320 :
هاتف رقم99892276 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن خلفان بن حممد الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممود و�سامل وعبداللـه �أبناء خلفان الرحبي  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن خلفان بن حممد الرحبي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة حممود و�سامل وعبداللـه
�أبناء خلفان الرحبي  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقم ،1244230
وفقــا التفــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/6م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99819998 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن حمود بن عبداللـه التهامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق ال�صفاء للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن حمود بن عبداللـه التهامي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركـة طريق ال�صفاء للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1261421وفقــا التفــاق ال�شركــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/18م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 717 :ر.ب111 :
هاتف رقم97315060 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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غريب بن ح�سن بن عبدالرحمن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ساكن الزعفران للتجارة �ش.م.م
يعلن غريــب بن ح�س ــن بن عبدالرحمن البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة م�ساكن الزعفران
للتج ــارة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ،1302959وللم�صفــي
وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم96636636 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن �صروخ احلمي�ضي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلوراء الذهبية للتجارة  -تو�صية
يعلن نا�صر بن �سعيد بن �صروخ احلمي�ضي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة م�شاريع احلوراء
الذهبية للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم ،١٠٦٩٥٤٩
وللم�صفــي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع
مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99071715 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد املحيط للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة روافد املحيط للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ،١١٣٥٠٠٦وللم�صفــي
وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99888455 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد البحرين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة روافد البحرين
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم ،1143474
وللم�صفــي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـري ,وعلـى اجلميـع مراجعــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99888455 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثمني لتطوير الأعمال �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركـة الثمني لتطوير
الأعمال �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ،1320172وفقــا التفــاق
ال�شركــاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/29م ،وللم�صفــي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96080703 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
منى بنت �سعيد بن خمي�س البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع املنى للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن منى بنت �سعيد بن خمي�س البلو�شية �أنـها تقوم بت�صفـيــة �شركــة روائع املنى للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،1164107وفقــا التفــاق
ال�شركــاء امل�ؤرخ 2021/9/26م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1331 :ر.ب121 :
هاتف رقم96633449 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
-185-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو اليقني للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقوم بت�صفـية �شركـة
�أبو اليقني للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم
 ،1066210وفقــا التفــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/30م ،وللم�صفــي وحـده ح ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -بناية برج املدينة  -مبنى رقم - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
هاتف رقم 24991899 - 99351116 :فاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كر�شاء املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقوم بت�صفـية �شركـة
كر�شاء املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم ،1065693
وفقــا التفــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ 2019/2/28م ،وللم�صفــي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -بناية برج املدينة  -مبنى رقم - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
هاتف رقم 24991899 - ٩٩٠٠٤٤٩٣ :فاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب بي دي �أو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سنكالير نايت مريز لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلن مكتب بي دي �أو أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركـة �سنكالير نايت مريز لال�ست�شارات الهند�سية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ،1110756وللم�صفــي وحـده ح ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمـام الغـري ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1176 :ر.ب112 :
هاتف رقم92990093 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن م�صبح املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راجن للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سعيد بن م�صبح املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة راجن للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1271174وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٤٢ :ر.ب٣٢١ :
هاتف رقم٩٥٣٠٣٨٨٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن �سعيد بن علي اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تعمري املدن احلديثة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �سعيد بن علي اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تعمري املدن احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٠٧٨٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥١ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٦٣٣٠٠٠٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن خليفة بن �سعيد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شمال امللتقى الوطنية لبيع احلديد واخلردة  -تو�صية
يعلن خالد بن خليفة بن �سعيد الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شمال امللتقى الوطنية
لبيع احلديد واخلردة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١١٦٦٢٤
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٩٢ :ر.ب٣٢٢ :
هاتف رقم٩٧٤٤٣٠٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يعقوب بن �سامل بن حمد القم�شوعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرتفع للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلن يعقوب بن �سامل بن حمد القم�شوعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املرتفع للم�شاريع
املتكاملة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢١١٦٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٢٦٦ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٦٠٧٧٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن �سامل بن حمد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�سارات اجلمايل �ش.م.م
يعلن عمر بن �سامل بن حمد الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ك�سارات اجلمايل �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٠٣٦٩٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/12م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٤٩٩٥٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بخيت بن �سعيد بن حممد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن �سعيد حممد الكثريي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بخيت بن �سعيد بن حممد الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد بن �سعيد حممد
الكثريي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٢٠٦٥٤١٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ١٩٨٢٢ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٤٩١٧١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
بريك بن �سعيد بن �صالح الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع اخل�ضوري والغافري التجارية املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن بريك بن �سعيد بن �صالح الغافري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع اخل�ضوري
والغافري التجارية املتحدة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٤٥٣٢٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٩٢٢١٠٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن خلفان بن حممد الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مطعم ومقهى حممود الرحبي و�شركاه  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن خلفان بن حممد الرحبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطعم ومقهى حممود
الرحبي و�شركاه  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٥٧٤١٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٨١٩٩٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�صطفى بن �سعيد بن مرهون التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل جبل ر�ضوى  -ت�ضامنية
يعلن م�صطفى بن �سعيد بن مرهون التوبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أطالل جبل ر�ضوى -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٨٩٤٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٢٢٥١١٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن غامن بن �سامل ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الزمن للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن غامن بن �سامل ال�شنفري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء الزمن للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٣٨٥٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٧٠٩٠٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء بونت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن غامن بن �سامل ال�شنفري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء بونت للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٦٨٢٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٧٠٩٠٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدر بن �سيف بن �سلطان البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد املثايل للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن �سيف بن �سلطان البو�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االحتاد املثايل للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٢٦٢٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٣٧ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم٩٦١٨٤٢٢٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إ�سحاق بن حمد بن حمود املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات ال�شاطر للتجارة  -تو�صية
يعلن �إ�سحاق بن حمد بن حمود املنذري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مل�سات ال�شاطر للتجارة -

تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٧٠٣٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٦٢٢١٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمفوظ بن �سامل بن م�سكني العمريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات احليل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حمفوظ بن �سامل بن م�سكني العمريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرتفعات احليل
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٧٦٠٨٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩١١٥٩٩٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مهاجري و�شريكه للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركـة مهاجري و�شريكه
للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم ،١٣٢٣٦٢٣
وفقــا التفــاق ال�شركــاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/29م ،وللم�صفــي وحـده ح ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤١٥ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم96080703 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن حميد بن حممد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جوهرة الباطنة الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حميد بن حممد اجلهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جوهرة الباطنة
الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1175664وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 89 :ر.ب315 :
هاتف رقم92319713 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن خليفة بن �سعيد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شمال الباطنة املتميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن خليفة بن �سعيد الكلباين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شمال الباطنة املتميزة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1060542
وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 94 :ر.ب322 :
هاتف رقم97443044 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن �سعيد بن عبداللـه احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان العاملية للخدمات اللوج�ستية  -تو�صية
يعلن �إبراهيم بن �سعيد بن عبداللـه احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أركان العاملية
للخدمات اللوج�ستية  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1217208
وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم99443464 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سامي حم�ضة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سامي حم�ضة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1255154وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 526 :ر.ب311 :
هاتف رقم99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الألوان للخدمات �ش.م.م
يعلن مكتب املهاد لال�ست�شارات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت الألوان للخدمات �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1645501وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2022/5/31م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
�ص.ب 800 :ر.ب130 :
هاتف رقم95611850 - 92235452 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سناء �صحار العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سناء �صحار العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1286020وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 119 :ر.ب326 :
هاتف رقم95596681 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداملجيد هارون �أحمد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم اخلليج الوطنية �ش.م.م
يعلن عبداملجي ــد ه ــارون �أحمـ ــد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة ن�سيم اخللي ــج الوطنية �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1294128وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2022/5/31م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 285 :ر.ب114 :
هاتف رقم92471983 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن �سامل بن حمود الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندى الرمي�س  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن �سامل بن حمود الها�شمي أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة ندى الرمي�س  -ت�ضامنية،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1303532وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2020/3/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 411 :ر.ب320 :
هاتف رقم99338702 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعود بن �صالح بن جمعة البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ميامن اخلري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعود بن �صالح بن جمعة البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ميامن اخلري للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1018431وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95522969 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن علي بن �سعيد الزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلطوات املتحدة �ش.م.م
يعلن خليفة بن علي بن �سعيد الزيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�شاريع اخلطوات املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1157460وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم97335030 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سالم بن خادوم بن غاب�ش الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عقيق الداخلية �ش.م.م
يعلن �سالم بن خادوم بن غاب�ش الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة عقيق الداخلية �ش.م.م,
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1243150وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/11/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم93913243 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطاء البالد ال�شاملة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عطاء البالد ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1326217وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/5/31م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96080703 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سليمان بن حمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الكروم للتعدين �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سليمان بن حمد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة عامل الكروم للتعدين
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1056019وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95141444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �أحمد بن حممد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه ال�سعدي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �أحمد بن حممد ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه ال�سعدي
و�أوالده للتج ـ ــارة  -تو�صيـ ــة ,وامل�سجل ـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ـ ــم ،3178250
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92392390 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-201-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

عبداللـه بن عبيد بن جمعة احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صفاء الأندل�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن عبيد بن جمعة احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �صفاء
الأندل�س للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1115485
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95417414 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلوير ل�صيانة املركبات �ش.م.م
يعل ــن مكتــب الك ـ ــون  -حما�سبــون قانوني ــون � -أنـه يق ــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة اخلوي ــر ل�صيانة
املركبات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1579088وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مروان بن خلفان بن �سعيد ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صدى ال�سالم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مروان بن خلفان بن �سعيد ال�شيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صدى ال�سالم للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1051865وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 219 :ر.ب319 :
هاتف رقم96556534 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمفوظ بن �سامل بن م�سكني العمريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفوح احليل للتجارة  -تو�صية
يعل ــن حمفــوظ بن �سال ـ ــم بن م�سكني العمي ــري أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ـ ــة �سفـ ــوح احلي ــل
للتج ــارة  -تو�صيــة ،وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـ ــم  ،1658123وللم�صف ــي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99115992 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن �سعيد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أدم الع�صرية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سعيد احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أدم الع�صرية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1032061وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 973 :ر.ب130 :
هاتف رقم99327802 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن عبيد بن مبارك الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبيد بن مبارك بن عثمان الر�شيدي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن عمر بن عبيد بن مبارك الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة عبيد بن مبارك بن
عثمان الر�شيدي وولده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1006945وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 24 :ر.ب111 :
هاتف رقم99416858 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-204-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

يعقوب بن علي بن عبداللـه الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق العني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يعقوب بن علي بن عبداللـه الريامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شروق العني للتجارة
واملقـ ــاوالت  -ت�ضامني ـ ــة ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1021450وفقـ ــا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/3/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم92844040 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن علي بن حممد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال اخلطمة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن علي بن حممد الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال اخلطمة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1042477وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/5/31م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم99829993 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحمن بن حممد بن حمد العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صحراء اخلليج الذهبية  -تو�صية
يعلن عبدالرحمن بن حممد بن حمد العمراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صحراء اخلليج
الذهبية  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1133181وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99855980 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
موزة بنت خ�صيب بن �سامل الأ�شخرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة الفي للتجارة �ش�.ش.و
تعلن موزة بنت خ�صيب بن �سامل الأ�شخرية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة زهرة الفي للتجارة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1418919وللم�صفية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 482 :ر.ب322 :
هاتف رقم93291966 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممود بن حممد بن �سعيد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�صفقات الرابحة للأعمال الدولية �ش.م.م
يعلن حممود بن حممد بن �سعيد املحروقي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صفقات الرابحة
للأعمـ ــال الدولي ـ ــة �ش.م.م ،وامل�سجل ـ ــة لدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرق ـ ــم ،1346473
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/6/7م ،وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 320 :ر.ب310 :
هاتف رقم96666201 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن ح�سن بن عبدال�صمد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبدالر�ضا بن ح�سن بن عبدال�صمد للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سن بن عبدال�صمد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبدالر�ضا بن ح�سن بن
عبدال�صمد للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1262580
وفقـ ــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/30م ،وللم�صفــي وحـده ح ـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92719595 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مازن ر�شدان و�شركاه �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�شعيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مازن ر�شدان و�شركاه
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1390177وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99334647 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة املدينة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�شعيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنمة املدينة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1133827وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99334647 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�صنع اخلابورة الوطني للحلوى العمانية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�شعيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�صنع اخلابورة
الوطني للحلوى العمانية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،3226549
وللم�صفي وحده ح ــق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99334647 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الأزياء الوطنية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�شعيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت الأزياء الوطنية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1058361وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99334647 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-209-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ف�ضاء اخلليج العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن بخيت ال�شعيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ف�ضاء اخلليج العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1751131وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99334647 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن نا�صر الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحر الأ�سود املميز �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن نا�صر الرا�شدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البحر الأ�سود املميز
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1149543وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/4/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم94444588 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هيثم بن عبداللـه بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فخر البوادي الدولية  -ت�ضامنية
يعل ــن هيثـ ــم بن عبداللـه بن حمم ــد املعمـ ــري �أنـه يقـ ــوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة فخ ــر الب ـ ــوادي
الدولية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1210959وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 43 :ر.ب511 :
هاتف رقم96760412 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن �سامل اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلويجر الأهلية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حممد بن �سامل اجلحافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلويجر الأهلية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1311870وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/13م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96733277 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن �سامل بن نا�صر ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �شيجر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سامل بن نا�صر ال�سنيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال �شيجر للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1013578وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 287 :ر.ب416 :
هاتف رقم99623117 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل الظاهرة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن �أحم ــد بن حمم ــد بن �سعيـ ــد املقبال ـ ــي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة قوافـ ــل الظاهـ ــرة
املتحدة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1300156وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 515 :ر.ب474 :
هاتف رقم95508589 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن حممد املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الر�ؤيا ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن �سامل بن حممد املع�شني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الر�ؤيا ال�شاملة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1046461وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم92343443 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع روافد املحيط الذهبية  -تو�صية
يعلن عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع روافد
املحي ــط الذهبيـ ــة  -تو�صيـ ــة ،وامل�سجلة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم ،1230007
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99888455 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن علي بن خمي�س احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب دار�سيت �ش.م.م
يعلن عي�سى بن علي بن خمي�س احل�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ه�ضاب دار�سيت �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1024253وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شركة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 108 :ر.ب118 :
هاتف رقم91192740 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن حممد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر بن حممد و�إخوانه للتجارة  -تو�صية
يعلن نا�صر بن حممد بن �سعيد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نا�صر بن حممد و�إخوانه
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3307859وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 248 :ر.ب325 :
هاتف رقم99822432 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن هالل بن علي اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علـ ــي بن ه ــالل بن عل ــي اخلليل ــي أ�نـه يق ــوم بت�صفـية �شركـ ــة علـ ــي و�أوالده للتج ــارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1439456وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/5/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96000043 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن م�سعود بن جمادح الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبراج الر�صافة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن علي بن م�سعود بن جمادح الكثريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج الر�صافة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1111574وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2022/6/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم98555500 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عذاري بنت �سعيد بن خليفة ال�صولية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادر اخل�ضراء للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن عذاري بنت �سعيد بن خليفة ال�صولية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة بوادر اخل�ضراء
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1069835وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 350 :ر.ب315 :
هاتف رقم97111163 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إبراهيم بن خليفة بن �سامل ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاعل ال�سور للخدمات ال�شاملة  -تو�صية
يعلن �إبراهيـ ــم بن خليفـ ــة بن �سالـ ــم ال�سعـ ــدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�شاعــل ال�ســور
للخدمات ال�شاملة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1294540
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 196 :ر.ب315 :
هاتف رقم98680099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نربا�س الهدى املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن �سعيد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نربا�س الهدى املميزة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1266075وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 248 :ر.ب325 :
هاتف رقم99822432 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن حممد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو الطيب املعمري للتجارة  -تو�صية
يعلن نا�صــر بن حممــد بن �سعيــد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أبو الطيب املعمــري
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1060597وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 248 :ر.ب325 :
هاتف رقم99822432 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-217-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1445

�سعيد بن حلي�س بن حممد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأفق الربونزي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعي ــد بن حليــ�س بن حمم ــد الرو�ش ــدي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة الأف ــق الربونزي
للتجـارة واملق ــاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجل الـتج ــاري بالرق ـ ــم ،1094524
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 825 :ر.ب117 :
هاتف رقم98000226 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن عبدالرحيم بن �إ�سماعيل اخلوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج �صحار للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علــي بن عبدالرحي ــم بن �إ�سماعي ــل اخلـ ــوري �أنـه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة ب ــرج �صحـ ــار
للمقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1089646وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 6 :ر.ب322 :
هاتف رقم96696667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن بدر ال�صوافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ستوب �شوب �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن بدر ال�صوافـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ستوب �شوب �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1206180وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 6 :ر.ب322 :
هاتف رقم96696667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن ح�سن بن حممد ال�شيداد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ؤ�س�سة العقارية احلديثة �ش.م.م
يعلن �أحمـ ــد بن ح�س ــن بن حمم ــد ال�شي ــداد أ�نـه يق ــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة امل�ؤ�س�سة العقارية
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2168120وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 1331 :ر.ب211 :
هاتف رقم92727222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن حمد بن حمود العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع العز ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن حمد بن حمود العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع العز ال�شاملة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1207257وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2022/6/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 270 :ر.ب614 :
هاتف رقم99058122 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن �سعيد بن خلفان الندابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �سرور للتجارة �ش.م.م
يعلـن خليفة بن �سعيد بن خلفان الندابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جبال �سرور للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1681303ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أنوار امل�سرات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أنوار امل�سرات للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1025798ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار املدن احلديثة  -ت�ضامنية
يعلـن يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �إعمار املدن احلديثة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1081410ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعود بن علي بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�ضواء املتحدة  -تو�صية
يعلـن �سعود بن علي بن حمد الرواحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأ�ضواء املتحدة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1687883ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما �سناو املتحدة �ش.م.م
يعلـن علي بن عبداللـه بن علي البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة �سما �سناو املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3192555ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�آمنة بنت �سعيد بن �سيف الفار�سية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الزاهية الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن �آمنة بنت �سعيد بن �سيف الفار�سية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة جنم الزاهية الذهبي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1217142ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
فاطمة بنت �سعيد بن حممد ال�سنانية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جود اخلابورة املتحدة �ش.م.م
تعلـن فاطمة بنت �سعيد بن حممد ال�سنانية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة جود اخلابورة
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1132336ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
رحمة بنت ربيع بن �سامل اجلنيبية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كناري جزماء احلديثة للتجارة  -تو�صية
تعلـن رحمة بنت ربيع بن �سامل اجلنيبية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة كناري جزماء احلديثة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1205106ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
حممد بن علي بن عبداللـه الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحارى �ضيان للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه الرئي�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �صحارى �ضيان
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3208770ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن حممد الزعابي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة حممد بن عبداللـه بن
حممد الزعابي و�شريكه  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3184897ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمر بن نا�صر بن علي اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معجزات احلا�سب الآيل �ش.م.م
يعلـن عمر بن نا�صر بن علي اخلرو�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة معجزات احلا�سب
الآيل �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1343490ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ديليب كازينكاتو بادمانابا
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدف املا�سي للهند�سة والإن�شاءات �ش.م.م
يعلـن ديليـب كازينكات ــو بادمانابا ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اله ــدف املا�سـ ــي للهند�سـ ـ ــة
والإن�شاءات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1076631ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن علي بن خمي�س البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء الوطن �ش.م.م
يعلـن �صالح بن علي بن خمي�س البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبناء الوطن �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1818619ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة اخليالية احلديثة �ش.م.م
يعلـن حافظ بن حمود بن عبداللـه اجلفيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اجلودة اخليالية
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1093906ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطراز املتكامل �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الطراز املتكامل
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1011838ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أ�سعد بن زهران بن حممد النبهاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفد املتحدة �ش.م.م
يعلـن �أ�سعد بن زهران بن حممد النبهاين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الرفد املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1166938ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزر اخلليج العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جزر اخلليج العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1303884ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمد بن م�سلم بن املر البحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد بن م�سلم بن املر البحري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن م�سلم بن املر البحري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حمد بن م�سلم بن املر
البحري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،5050235ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن �صالح بن �سعيد الكيومي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كيو ا�س كي للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �صالح بن �سعيد الكيومي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة كيو ا�س كي للتكنولوجيا
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1355513ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جمـــال نا�صـــر �سعــــد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدن اخلليج �ش.م.م
يعلـن جمال نا�ص ــر �سعـد ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مدن اخلليج �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى
�أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1022166ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع جمي�س للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن علي بن �سامل بن �إبراهيم البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة روائع جمي�س للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1155598ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صداء العالية للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة الأ�صداء العالية للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1220599ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمدان بن حميد بن حممد اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتماد املتكاملة �ش.م.م
يعلـن حمدان بن حميد بن حممد اجلحافـي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة االعتماد املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1073150ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر الطموح للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة نهر الطموح
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3239616ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سعود بن �أحمد ال�شيذاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شيذاين للرتجمة �ش.م.م
يعلـن علي بن �سعود بن �أحمد ال�شيذاين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�شيذاين للرتجمة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1816802ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيف لتكنلوجيا املعلومات �ش.م.م
يعلـن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�سيف لتكنلوجيا
املعلومات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1089121ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العنان الع�صرية للتجارة �ش.م.م
يعلـن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العنان الع�صرية للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1163680ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقدمة للإنتاج الفني �ش.م.م
يعلـن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املقدمة للإنتاج الفني
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1377647ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة من�صة تفاهم �ش.م.م
يعلـن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة من�صة تفاهم �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1364806ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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بخيت بن �سامل بن بخيت قطن
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حجيف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن بخيت بن �سامل بن بخيت قطن ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حجيف للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2016257ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن نا�صر بن �سعيد احلوقاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوادي العميق للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن نا�صر بن �سعيد احلوقاين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الوادي العميق
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1067934ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن �سامل بن حممد احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق الدقم لال�ستثمار �ش�.ش.و
يعلـن �سيف بن �سامل بن حممد احلرا�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شرق الدقم لال�ستثمار
�ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1179718ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ر�ضا بن جمعة بن حممد �آل �صالح
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز العمران التجاري �ش.م.م
يعلـن ر�ضا بن جمعة بن حممد �آل �صالح ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركة مركز العمران التجاري
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1766929ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جمعة بن ن�صيب بن فرحان املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللوج�ستية للرتويج والت�سويق �ش.م.م
يعلـن جمعة بن ن�صيب بن فرحان املرزوقي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اللوج�ستية للرتويج
والت�سويق �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1006747ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن حممود بن حممد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإخال�ص الذهبية  -تو�صية
يعلـن حممـ ــد بن حمم ــود ب ــن حممد اجلهوري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ـ ــة ا إلخ ــال�ص
الذهبية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1211691ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �أحمد بن حامد العبديل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد بن �أحمد بن حامد العبديل و�أخيه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �أحمد بن حامد العبديل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حمد بن �أحمد بن حامد
العبديل و�أخيه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،5066425ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامية بنت �سعيد بن خلفان الندابية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نور احلياة املتميزة �ش.م.م
تعلـن �سامية بنت �سعيد بن خلفان الندابية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة م�شاريع نور احلياة
املتميزة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1160473ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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