
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1410(                                                                           ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

مر�ســــــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/61  بتعيني �سفريين غري مقيمني.

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                            وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومـات

قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2021/114   �سادر فـي 2021/8/15 بتعديـل بع�ض اأحكام الالئحة 

التنفـيذية لقانون النقل الربي.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 

          وزارة العمـــــــل

اإعــالن ب�ســاأن طلـب ت�سجيـــــــل نقــابـة عمــالية.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ساأن ت�سجيل ترخي�ض باالنتفاع لرباءات اخرتاع.

االإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

ا�ستــــــــدراك.
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطاء اخلري احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارة جمان املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الوردية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي ال�ساطر للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق والغرب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبداملجيد ال�سليمي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح بدية احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراحة اللوج�ستية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوابة الذهبية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساخ�ض الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطراز املتكامل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما لنظم املعلومات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحالم جعالن املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن االبتكار للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق �سرور - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الرتابط الوطنية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول مقنيات للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول امليدان للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنكون الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيما العاملية لل�سياحة والتطوير �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طبيعة رمال الراكة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان الراكة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة الفجر الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد لالأغذية احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفني للخدمات العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبز للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموع الف�سية املتميزة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرياج ال�سرق االأو�سط �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر واأمين للخدمات العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة االأثري للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليايل املراين للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سا�ض اخلليج الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء هالل امل�سكري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلناء االأحمر للتجميل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلبري للريا�سة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال للتجميل املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املر�سى الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميل للبنية التحتية �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�سرجة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتح املتميزة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سجى للحلول الطبية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سجى املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجمر الف�سي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منال اخلري الوطنية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احلمراء �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور النه�سة احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ميثم الزدجايل للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مو�سى الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرفيقان للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية االأهلية املتحدة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور ال�سرق املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقر االأ�سود للمغامرات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حممد النعيمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سهر القمرية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطري الرومي للتجارة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�سن حيدر دروي�ض لل�سيارات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ اخلوير العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ اأبو حمار ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع جمي�ض للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار ظفار الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية الأمن املعلومات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طنني ال�سرقية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيادي املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان امللدة احلديث �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيكي للتوريدات الفنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح اخلويرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابط الوثيقة للتجارة واملقاوالت �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روزنة للربجمة والت�سميم �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكواكب الربونزية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زغلول الريامي و�سعيد البو�سعيدي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرافئ جزماء للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رفاق اخلري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوردة الكر�ستالية احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوى للخدمات الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة بهالء للم�ساريع الوطنية - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد لل�سياحة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زاد امل�سار ال�سهل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للتعليم �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدى التجارية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباين لالإن�ساء والتعمري �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة اخلليج للتعدين �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سيف احل�سرمي واأخيه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد للم�ساريع املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفنان ال�ساخمية ال�ساملة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامل لل�سيارات واالأعمال �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد علي �سامل الوهيبي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هدى االأحمد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وادي فهود الف�سية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون منح للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العماين لال�ست�سارات القانونية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ �سحم للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال بطحاء االأ�سخر لبيع احلديد واخلردة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ض عمان �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عادل بن مو�سى بن حيدر العجمي وولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفكري امل�سبق �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة احلمادي التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق االأبي�ض الدويل �ض.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/61

بتعيني �سفريين غري مقيمني  

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولــــى

يعــني عبداللـــه بـن نا�ســر بن م�سلـــم الرحبـــي، �سفرينــا لــدى جمهوريــة م�ســر العربيــة، 

ليكون �سفريا لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية جيبوتي.

�ملــادة �لثانيـــة

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  �سفرينا لدى  الطائـي،  بن مو�سى  بن حمــدان  يعني مو�ســى 

ليكون �سفريا لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى كل مــن: جمهورية كوبا، وكندا، 

والوليات املتحدة املك�سيكية.

�ملــادة �لثالثــــة

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

�سـدر فـي: 22 من �سفــــــــــر �سنـة 1443هـ

�ملـو�فــــق: 29 من �سبتمبـــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومـات

قــرار وزاري

 رقــم 2021/114

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي 

ا�ستنادا اإىل قانون النقل الربي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/10،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2018/2،

واإىل موافقة وزارة املالية،

 وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة االأولــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي، امل�سار اإليها.

املــادة الثانيــــة

يجب على املرخ�ص لهم بتقدمي خدمة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات 

اأق�ساها )180(  اأو�ساعــهم خالل مدة  الب�سائـــع، توفـيــق  بنقــــل  لهـــم  الذكيـــة، واملرخـــ�ص 

مائة وثمانون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

املــادة الرابعــــة

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

�صـدر فـي:  6  من حمـــــــرم 1443هـ 

املوافـــــق: 15 من اأغ�صط�ض 2021م

م. �صعــيــــد بن حمـود بن �صعـــيد املعـولــي

وزيـــر النقـــل واالت�ساالت وتقنية املعلومـات
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تعديالت على بع�ض اأحكام

 الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سي املادتني )14،13( من الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها، 

الن�سان االآتيان:

املــادة ) 13 (

" ال يجوز تقدمي خدمة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية، اإال بعد 

احل�ســــول علـــى ترخيــــ�ص بذلك مـــن الــوزارة، وي�سرتط للح�سول عليه تقدمي طلب 

اإىل الوزارة على النموذج املعد لذلك، ووفقا لل�سروط االآتية:

1 - اأن يكون مقدم الطلب عمانيا، ومقيدا فـي ال�سجل التجاري.

2 - تقديـــم و�ســـف فنـــي ملكونـــات التطبـــيق الذكـــي امل�ستخـــدم فــــي تقديــــم اخلدمـــة، 

مع الر�سوم التو�سيحية، واأي معلومات فنية اأخرى تطلبها الوزارة.

3 - تقدمي درا�سة مالية وفنية عن اآلية واأجرة النقل الربي واإجراءات الت�سغيل.

4 - �سداد الر�سم املن�سو�ص عليه فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة.

وت�سري اأحكام الف�سل الثالث من هذه الالئحة على طلب الرتخيـــ�ص لتقديـــم خدمــــة 

توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية".

املــادة ) 14 (

" يجب على املرخ�ص له بتقدمي خدمة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات 

الذكية، االلتزام باالآتي:

1 - تقدمي �سهادة ت�سجيل عالمة جتارية للتطبيق الذكي امل�ستخدم فـي تقدمي اخلدمة.

2 - التعاقـــد مـــع املن�ســــاآت اأو االأفــــراد املرخـــ�ص لهـــم مبزاولــة ن�ســــاط النقـــــل البــــري، 

على اأن يكون العقد املربم ملدة ال تتجاوز مدة �سريان الرتخي�ص.

3 - ربط التطبيق الذكي مع النظام التقني املعتمد فـي الوزارة )من�سة نقل(، وتزويده 

بالبيانات املتعلقة بال�سائق، واملركبة، والرحلة، واأي بيانات اأخرى تطلبها الوزارة.
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4 - اجتياز ال�سائق دورة تدريبية فـي التعامل مع التطبيق الذكي.

ن�ساط  ملزاولة  تراخي�سهم  املنتهية  واالأفراد  املن�ساآت  عن  اخلدمة  تقدمي  اإيقاف   -  5

النقل الربي، واملركبات املنتهية بطاقات ت�سغيلها.

6 - اإظهار بيانات الرحلة، وال�سائق، واملركبة للراكب طوال مدة الرحلة.

7 - احلفاظ على �سرية بيانات م�ستخدمي التطبيق واالحتفاظ بهذه البيانات.

8 - توفـري اأمن البيانات و�سهادة التقييم االأمني، واإبالغ اجلهات املعنية باأي اخرتاق 

لبيانات م�ستخدمي التطبيق الذكي.

 )Barcode( �سريطي  رمز  على  يحتوي  الذكي،  التطبيق  ب�سعار  ال�سائق  تزويد   -  9

يو�سع فـي مكان بارز فـي املركبة فـي اأثناء تقدمي اخلدمة.

10 - االلتزام بتعليمات اجلهات املعنية فـي حال ا�ستخدام اأنظمة الدفع االإلكرتوين.

11 - توفـري و�سائل التوا�سل، وو�سع االآلية الالزمة لل�سكاوى واال�ستف�سارات، وتقييم 

الراكب خلدمة النقل، واآلية لت�سليم املفقودات الأ�سحابها.

12 - اأن يكون مركز التطبيق امل�ستخدم فـي اإدارة وحفظ بيانات املنتفعني، وبيانات اإدارة 

وحركة و�سائل النقل الربي داخل ال�سلطنة، ويحظر نقل هذه البيانات اإىل خارج 

ال�سلطنة.

13 - عدم تغيري التطبيق امل�ستخدم اأو تعديله، اأو تغيري موقع حفظ بيانات م�ستخدمي 

التطبيق اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة".

املــادة ) 2 (

ت�ســـاف اإلـــى الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون النقـــل البــري امل�سار اإليها، مادة جديدة برقم 

)20 مكررا(، ن�سها االآتي:

" املــادة ) 20 مكررا (

يجب اأن تت�سمن وثيقة النقل البيانات االآتية:

1 - مكــان، وتاريخ، ووقت اإ�سدار الوثيقة، وعدد الن�سخ االأ�سلية على اأال تقل عن )3( 

ثالث ن�سخ.

2 - ا�سم املر�سل، وعنوانه.

3 - ا�سم املر�سل اإليه، وعنوانه.
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4 - ا�سم الناقل، ورقم ترخي�سه.

5 - موقع، وتاريخ ت�سليم الب�ساعة.

6 - نوع الب�ساعة، ووزنها، والطبيعة العامة لها، مع بيان العالمات الالزمة للتعرف 

عليها، وخ�سائ�سها، والتنويه ال�سريح فـي حالة نقل ب�سائع ذات طبيعة خطرة.

7 - حتديد كمية الب�سائع املنقولة، وقيمتها. 

8 - حتديد اإجمايل قيمة خدمة النقل، وبيان ما اإذا كانت مدفوعة مــن قـــبل املر�ســـل 

اأو تدفع من قبل املر�سل اإليه، واأي نفقات اإ�سافـية.

9 - اأي حتفظ للناقل - اإن وجد - مع بيان ال�سبب.

10 - اأي بيانـــات اأخرى حتددها الوزارة اأو تقت�سيها عملية النقل اأو تتطلبها اإجراءات 

اأي جهة حكومية اأخرى.

وفـي جميع االأحوال، تعترب وثيقة النقل دليال قانونيا على انتقال م�سوؤولية الب�ساعة 

اإىل الناقل طبقا ملا هو وارد بها من بيانات، ما مل يرد بها اأي حتفظات من الناقل".

املــادة ) 3 (

و�سائل  ت�سغيل  وبطاقة  الرتاخي�ص  اأوال:   " اإىل  باالأرقام )18،17،16(  بنود جديدة  ت�ساف 

النقل الربي " من امللحق رقم )1( "ر�سوم خدمات النقل الربي" املرفق بالالئحة التنفـيذية 

لقانون النقل الربي امل�سار اإليها، ن�سها االآتي:

اخلدمـــةم
الر�صم 

بالريال العماين

16
اإ�سدار اأو جتديد ترخي�ص تقدمي خدمة توجيه و�سائل 

النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية
300

17
اإلغاء  ترخي�ص  تقدمي خدمة  توجيه و�سائل النقل الربي 

با�ستخدام التطبيقات الذكية
50

1اإ�سدار وثيقة النقل لكل عملية نقل من من�سة الوزارة )نقل(18
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املــادة ) 4 (

ت�ساف بنود جديدة باالأرقام )60،59،58( اإىل امللحق رقم )2( )قائمة املخالفات واجلزاءات 

االإدارية( املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها، ن�سها االآتي:

اجلزاءات االإداريةنوع املخالفـــــــةم

58

تقدمي خدمة توجيه و�سائل النقل 

الربي با�ستخدام التطبيقات

 الذكية دون احل�سول على ترخي�ص 

بذلك من الوزارة 

غرامة مقدارها 

)400( اأربعمائة ريال عماين

59

خمالفة اأي من االلتزامات

 املن�سو�ص عليها فـي املادة )14( 

من هذه الالئحة

غرامة مقدارها 

)400( اأربعمائة ريال عماين

60

عدم اإ�سدار وثيقة النقل لكل عملية 

نقل من من�سة الوزارة )نقل(

غرامة مقدارها 

)100( مائـة ريــال عمانــي، 

وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

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

عـــمال �سركة )ال�سايع الدوليــة ( تقدمـــوا اإىل املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة بالــوزارة 

بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة, ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, على 

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

لهـــذا الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــالن

الفكرية عن ت�سجيل ترخي�ص باالنتفاع لرباءات االخرتاع  الوطني للملكية  املكتب  يعلن 

اأدناه واملودعة فـي مكتب براءات االخرتاع ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية  املذكورة 

وفقا الأحكام املادة ) 94 ( الفقرة )5( من قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67.

GC 0002106 : رقـــــــــــم البــــــــــــــــــــــراءة

تاريـخ االيـــــــــــــــــــــــــــــداع : 8/ 7/ 2008م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: خومينيت�ص زينوفـي دميرتيفيت�ص

ا�سم املرخـ�ص له باالنتفـاع : ال�سركة املتكاملة لتعزيز خدمات النفط

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة 

بو�ســـــر،  واليــــــة  ال�سماليــــة،  الغبــــرة  ر.ب:317   98 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 

حمافظــة م�سقــط

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/5/19م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 19/ 2021/5م

GC 0002107 : رقـــــــــــم البــــــــــــــــــــــراءة

تاريـخ االيـــــــــــــــــــــــــــــداع : 8/ 2008/7م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: خومينيت�ص زينوفـي دميرتيفيت�ص

ا�سم املرخـ�ص له باالنتفـاع : ال�سركة املتكاملة لتعزيز خدمات النفط

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة 

بو�ســـــر،  واليــــــة  ال�سماليــــة،  الغبــــرة  ر.ب:317   98 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 

حمافظــة م�سقــط

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/5/19م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 19/ 2021/5م
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 

قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 99044

فـي الفئـة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية والغري عربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سري مالك حممد و�سركاه �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 786 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100945

فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ق�سور و�سالت الأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الكمياين املتحدة - ت�سامنية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب : 365 ر.ب: 611, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 110383

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ظالل الهدي �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 1756 ر.ب : 112 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/5/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 118612

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة اللبان العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 119540

فـي الفئـة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاولت البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرابحون الدولية للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة، حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129180

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأيقونة الع�سرية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيب , حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/10

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132358

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة كافة املفرو�سات وال�سجاد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة يو�سف بن حممد علوي الكاف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135733

فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع الدقيق والعجني للمخابز ,خمبز يدوي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمابز جبل �سم�س �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 490 ر.ب: 111 بو�سر, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/2

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136983

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمم الأفق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137940

فـي الفئـة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الوا�سل الذهبية املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143184

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�سالم للت�سوق �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145665

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س وبيع املفرو�سات باأنواعها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة الغرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145993

فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور, بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تناغم العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146774

فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز �سريع التح�سري, �ساي, قهوة, ب�سكويت, بهارات, حلويات فول �سوداين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اختيارتك للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146827

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وامل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التميز الراقي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147032

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

متجر اإلكرتوين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمم مرتفعات اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147068

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س  الف�ساتني,  البيجامات,  الن�سائية,  العباءات  مالب�س,  اجلالبيات  املالب�س,  بيع 

التقليدية, املالب�س املطرزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سنا�س العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147975

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالة ال�سي�سة)مقهى ال�سي�سة(, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فندق احلديقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147979

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قلعة روغان لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147981

فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية,)نادي للتدريبات ال�سحية 

واللياقة البدنية ت�سمل الن�ساء والرجال(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عاهد احلرا�سي لل�سحة واللياقة البدنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147982

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفنية  التحف  مثل  املنازل  بتزيني  اخلا�سة  والك�س�سوارات  ال�سلع  لبيع  اإلكرتوين  موقع 

وال�سور والأثاث املنزيل الب�سيط.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة الفن املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147983

فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ب�سكويت, حلويات �سكرية, كعك, حلويات, خبز, فطائر, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, 

معجنات, بيتزا, فطائر حلم, ب�سكويت رقيق ه�س, كعك ذرة, فطائر اأ�سا�سها دقيق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مهدي الغيثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147984

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الواحة الف�سية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147985

فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم املباريات الريا�سية, تاأجري مرافق ال�ستادات, خدمات املع�سكرات الريا�سية, تاأجري 

مالعب التن�س, تاأجري املالعب الريا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكرة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147987

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الهواتف الذكية ال�سلكية والال�سلكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن عبداللـه بن خمي�س املانعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147988

فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور, بخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قلعة العود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147990

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعــم  خدمــات  الكافترييـــات,  خدمات  املقاهــي,  خدمــات 

خدمات  املطاعم,  خدمات  الكانتينــات,  املتنقلــة  اأو  املوؤقتــة 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ح�سني بن علي اأبوبكر الذهب للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147991

فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت ال علي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147992

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سد حممد الرواحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147993

فـي الفئـة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل  البحري,  النقل  العبارات,  بوا�سطة  النقل  النقل,  بال�سيارات,  النقل  اجلوي,  النقل 

اأجرة  دفع  بال�سفن,  ال�سحن  ال�سحن,  فـي  ال�سم�سرة  البحري,  النقل  عقود  اللوجي�ستي, 

ال�سحن فـي ميناء الو�سول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور�س للحلول اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147994

فـي الفئـة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأطفال,  ر�ساعات  مطاطية,  �سمادات  جراحية,  جبائر  طبية,  لغايات  اإبر  بطن,  م�سدات 

قم�سان تقييد, اإبر حقن اجل�سم بال�سوائل, علب اأدوات اجلراحني والأطباء, مالعق لتناول 

الدواء, اأجهزة طب الأ�سنان, جم�سات لغايات طبية, واقيات �سمع, اأطراف للعكازات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النقبي و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147995

فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية و ال�سحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سطور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147996

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأثاث املنزيل بكافة اأنواعة والت�سدير وال�سترياد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القو�س الذهبي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147999

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, توفري ت�سهيالت اأرا�سي 

اأماكن  خدمات  النزل,  خدمات  الكانتينات,  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  خميمات, 

اإقامة ال�سياح, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفيفة, تاأجري اأجهزة الطبخ, تزيني الطعام, تزيني الكيك )الكاتو(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجتبي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148004

 فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات  بالنعناع,  حلويات  امللت,  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت  ب�سكويت,  للقهوة,  منكهات 

كعك,  للقهوة,  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  قهوة,  كاكاو,  الوفل,  كعك  �سكرية, 

اأقرا�س  م�ستح�سرات احلبوب, �ساي, �سوكولتة, حلويات, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, 

�سكرية حلويات, بتي فور كعك, ثلج طبيعي اأو �سناعي, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات 

قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكولتة باحلليب, �سعري مق�سر, جوز الطيب, فطائر, �سعري 

مطحون, قطع حلوى حلويات, ب�سكويت بالزبدة, تورتات كيك بالفواكه, مثلجات �ساحلة 

اأ�سا�سه  لالكل, حلوى لوز, حلويات فول �سوداين, �سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام 

القهوة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  حلويات,  �سو�س  اأ�سابع  �سوفان,  دقيق  �سوفان,  رقائق  �سوفان, 

اأ�سا�سها ال�سوكولتة, بن ا�سطناعي, ب�سكويت رقيق  اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات  م�سروبات 

كيك  ال�ساي,  اأ�سا�سها  م�سروبات  ذرة,  كعك  فواكه حلويات,  ك�سرتد, هالميات جلي,  ه�س, 

مغطى بال�سكر جممد, م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن, مربى احلليب, مكعبات ثلج, كرو�سان 

)نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكولتة, عجائن للقلي, بوظة جممدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قي�س الرحبي للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148005

 فـي الفئـة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأن�سودة امل�سرقة للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148006

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النقاء لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148007

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سنيار الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148008

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سحراء ال�سلطنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148009

فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تعليمات الريا�سة البدنية, خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية, 

خدمات املدرب ال�سخ�سية تدريبات اللياقة املدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربق ال�ساطع لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148010

فـي الفئـة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سغيل املواقع واملباين التاريخية واملحافظة عليها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثــــقــة املتــكـــاملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148012

فـي الفئـة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�سروبات,  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات  كحولية,  غري  فواكه  ع�سري  م�سروبات 

ع�سائر فواكه, مياه �سرب م�سروبات, م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية, مياه معدنية 

م�سروبات, ماء معدين فوار, مياه معدنية للموائد, مياه غازية, م�سروبات الطاقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النظرة العاملية للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148013

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأقم�سة واملن�سوجات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم �سلمان للم�ساريع التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148014

فـي الفئـة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأنظمة  ت�سميم  حا�سوب,  اأنظمة  حتليل  الربجميات,  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  تطوير 

اأمن  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات  املعلوماتي,  الأمن  جمال  فـي  ال�ست�سارات  حا�سوب, 

البيانات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سعيلي للهند�سة والإدارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148016

فـي الفئـة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برجمة احلا�سوب)تركيب و�سيانة احلا�سوب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للحلول الإلكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148017

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سليم اليعقوبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148019

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سور العرين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148020

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرب الأفق الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148022

 فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اململوءة, حلويات, م�سروبات قهوة باحلليب,  القهوة  القهوة, كب�سولت  اأ�سا�سها  م�سروبات 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, قطع خبز حمم�س, قطع حلوى حلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اكليل ال�سحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148023

 فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكورو�سان, م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة, م�سروبات واملكهات والع�سائر بجميع اأنواعها(, 

م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكولتة باحلليب, فطائر اأ�سا�سها دقيق, قطع خبز 

حمم�س, حلويات �سكرية, واملنكهات للقهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمامد اخلري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148026

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأماكن  ال�سياح, حجز  اإقامة  اأماكن  النزل, خدمات  املوؤقتة, خدمات  الإقامة  اأماكن  تاأجري 

الإقامة املوؤقتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط ال�سالم لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148028

فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س جاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامي خاطر املزروعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148029

فـي الفئـة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سم�سرة, خدمات وكالت العقارات, تثمني العقارات, تاأجري العقارات, ادارة العقارات, اإدارة 

العمارات, تاأجري ال�سقق, تاأجري املزارع, مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية, التحليل املايل, 

الأعمال  ت�سفية  خدمات  عقارات,  املكاتب  تاأجري  الإيجارات,  حت�سيل  مالية,  ا�ست�سارات 

املالية, خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات, ال�سوؤون العقارية, اإعداد عرو�س 

الأ�سعار لأغرا�س تقدير التكلفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروان احلديثة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148034

 فـي الفئـة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوا�سق لإ�سالح املواد املك�سورة, منظفات ت�ستخدم فـي عمليات الت�سنيع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة اخلليجية للم�ساريع والتوريدات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148035

فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوات مانعة لإنزلق الحذية, قبعات اأغطية للراأ�س, جوارب وكولونات, اأحذية ذات �ساق 

طويلة, احذية ذات اأربطة, �سراويل حتتية, قبعات �سيقة, مالب�س كتانية, جوارب ق�سرية, 

الأكمام, مالب�س, قبعات, قم�سان م�سرولة  حمالت للجوارب, قم�سان, قم�سان ق�سرية, 

بنطلونات  لالأطفال,  �سراويل  جاهزة,  مالب�س  للعرق,  ما�سة  داخلية  مالب�س  مالب�س, 

ق�سرية مالب�س, بنطلونات, احذية لكرة القدم, جالبيات مالب�س, اأحذية للريا�سة البدنية, 

اأثواب من ال�سوف مالب�س, مالب�س للمواليد, قم�سان للريا�سة, مالب�س لل�ساطئ, احذية 

جاكيتات  مالب�س,  ال�سوف  من  جاكيتات  داخلية,  �سراويل  ف�ساتني,  بيجامات,  لل�ساطئ, 

مالب�س, مالب�س من الورق, اثواب �سباحة, �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من الورق, 

نعال للبا�س القدم, قم�سان داخلية مالب�س داخلية, الكابات, بنطال �سيق ال�سراويل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الألوان الفاخرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148036

فـي الفئـة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جرانيت, رخام, ح�سى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ن�سيم الب�ستان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148040

فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو �سند�س الوهيبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148043

 فـي الفئـة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيت زيتون للطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الأجماد العاملية لالأعمال والإعمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148050

فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سكر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جمان الأهلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148053

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكهرباء  ومولدات  وم�سخات  الزراعية  لالآلت  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

ولوازمها واأدوات ومعدات اإطفاء احلريق والأمن وال�سالمة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اخلوري للمعدات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

-52-



اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148057

 فـي الفئـة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لالأ�سرة,  الورق  من  اأغطية  للفر�س,  اأغطية  ن�سيجية,  مواد  البلياردو,  لطاولت  قما�س 

بطانيات لل�سفر اأغطية مرتاكبة, بطانات اأن�سجة, مالءات اأن�سجة, حلف من زغب العيدر 

اأغطية من الزغب, اأغطية �سائبة, لالثاث, بيا�سات اأغطية, لالأ�سرة, منا�سف من الن�سيج, 

لالأ�سرة,  بطانيات  للمخدات,  اأغطية  �سبكية,  �ستائر  احللفا,  من  اقم�سة  لالأبواب,  �ستائر 

اأغطية للو�سائد, �ستائر من الن�سيج اأو البال�ستيك حلمام الد�س, اأغطية للفر�سات, واقيات 

�سدمات لأ�سرة الأطفال اأغطية الأ�سرة, قما�س املو�سلني املو�سلني, حقائب كبرية للتخييم 

كونها معدة حلماية اأكيا�س النوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأثري �ساللة العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148058

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم)املطاعم واملقاهي التي تقدم الوجبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سراج لإدارة خدمات ال�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148059

فـي الفئـة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات, حتميل برامج حا�سوبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التو�سع لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148060

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى ومطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بهجة اخلريف ال�ساملة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148062

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مبادرة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148063

فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذاكرة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148064

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذاكرة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148065

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العلوي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

-56-



اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148066

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سايخ لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148068

فـي الفئـة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سحيم املركبات, غ�سل املركبات, الغ�سيل, تلميع املركبات, تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط الأول للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148069

 فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س جاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بدر ال�سهومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148070

 فـي الفئـة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأع�ساب دوائية, خال�سات اأع�ساب لال�ستخدام الطبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز علم احلجامة والتدواي بالأع�ساب الطبيعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148071

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الهاين املتميزة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 900 ر.ب : 119, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148074

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر الفكر للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148075

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)والع�سائر(, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سيل احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148076

فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفرها  التي  التعليم  خدمات  والتعليم,  الرتبية  خدمات  والتعليم,  للرتبية  الأكادمييات 

املدار�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عي�سى بن �سعيد امل�سعودي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148077

 فـي الفئـة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ت�سريح ال�سعر)ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطوة التالية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148087

فـي الفئـة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات غ�سيل وت�سحيم وتبديل الزيوت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع وادي ال�ساب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148094

 فـي الفئـة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العقارات,  تثمني  الإ�سكان,  وكالء  العقارات,  وكالت  خدمات  ال�سم�سرة,  العقارات,  تاأجري 

حت�سيل  املزارع,  تاأجري  ال�سقق,  تاأجري  العمارات,  اإدارة  العقارات,  اإدارة  الأموال,  ا�ستثمار 

ا�ستثمار  الإ�سالح,  تكاليف  تقييم  عقارات,  املكاتب  تاأجري  الطوابع,  تثمني  الإيجارات, 

اأموال, تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك, ال�سوؤون العقارية, التقييم املايل التاأمني والأعمال 

امل�سرفية والعقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرو�س ال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148098

 فـي الفئـة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تن�سيق الزهور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القطرة الذهبية للخدمات الهند�سية والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148100

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبيـــــر م�ســـــــقط للتجـــــارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148102

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديرة الع�سرية احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148103

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع)بيع املالب�س والأقم�سة والأحذية والع�سور وم�ستح�سرات التجميل واأداوات 

اخلياطة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س الغويل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148104

فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول الإبداعية الدولية املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148105

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحار ال�سبع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148112

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سور الأربعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148113

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط الكربى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148114

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة ت�سمل امل�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ســـركــــة التكامل للنقل العام البــــري والبحري واخلدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148115

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سة الورد الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148116

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ومواد  الريا�سية  واملواد  والأدوات  وامل�سانع,  واملعدات  الآلت  غيار  وقطع  البناء  مواد  بيع 

الأمن وال�سالمة وت�سويقهم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التيامن للخدمات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148117

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمل ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرحة اخلري للت�سوق 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148118

 فـي الفئـة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم مطبوخة, حلوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سيف علي العمريي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148119

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات بيع املواد الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجتهد ال�سامخ للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148121

 فـي الفئـة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح و�سيانة الهواتف النقالة, الأجهز الألكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو يو�سف للتجارة والإلكرتونيات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148122

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخطط الناجح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148123

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سار للخدمات وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26

-70-



اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148124

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه اأ�سواء مكة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148125

 فـي الفئـة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ال�سفر وال�سياحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلودة والريادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148128

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم الالفـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148129

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع البخور والعطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمز الأثري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148130

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجنحة العطاء الدائم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148132

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت القهوة الفاخرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148300

فـي الفئـة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة برامج حا�سوب, ت�سميم اأنظمة حا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعاع اخلاطف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148644

فـي الفئـة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فك ت�سفري الهواتف النقالة, ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية, توفري معلومات عن 

التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت, برجمة احلا�سوب, تطوير 

النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر, حتديث برامج حا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأطياف اخليال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/09/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146662

فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة طبيعة بدية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146512

 فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور الطبيعية والعطور ومنتجاتها, بيع الزهور جمففة للتزيني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأر�س الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144209

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهدهد اجلميل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140182

 فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوزان للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/24
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 145479

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/9/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1394 فـي 2021/6/6م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: الو�سفة ال�سرية �ص.م.م

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الفرن العجيب

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اخلو�ص، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/9/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/27م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2011/9/10التجارة وال�سناعةاخلنجي لال�ستثمار �س.م.م   170136

2012/7/14التجارة وال�سناعةكلوذين كالت�سر ليمتد 275325

2012/7/21التجارة وال�سناعةكلوذين كالت�سر ليمتد  375436

2001/9/11التجارة وال�سناعةنزوى لل�سناعات الغذائية �س.م.م  426336

2002/1/1التجارة وال�سناعةايريديوم �ساتاليت ال ال �سي   526969

2002/1/1التجارة وال�سناعةايريديوم �ساتاليت ال ال �سي   626968

2011/9/25التجارة وال�سناعةبي تي بورينو�سا اكابري�سادا   770410

826841
ت�ساينا فري�ست اوتو موبايل 

جروب كوربوري�سن   
2001/12/23التجارة وال�سناعة

926843
ت�ساينا فري�ست اوتو موبايل 

جروب كوربوري�سن  
2001/12/23التجارة وال�سناعة

1026850
ت�ساينا فري�ست اوتو موبايل 

جروب كوربوري�سن   
2001/12/23التجارة وال�سناعة

2011/8/27التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه  1170018

1226771
�ستادتلر مار�س جي ام بي ات�س 

اند كومبني كي جي   
2001/11/25التجارة وال�سناعة

2011/10/29التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد1370954

2011/10/29التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد1470955
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2007/3/7التجارة وال�صناعةتغليف لل�صناعات �ش.م.ع.م   1543965

2012/2/22التجارة وال�صناعةدايكني اندو�صرتيز ليمتد1672863

2011/10/18التجارة وال�صناعةفيفو األ األ �صي1770789

2011/10/22التجارة وال�صناعةذا جيليت كومبانى ال ال �صي 1870838

2011/10/17التجارة وال�صناعةاأحمر اأفاق  1970730

1991/12/11التجارة وال�صناعةفرييرو ا�ش. بي. ايه   206376

2011/8/16التجارة وال�صناعةروملان وورلد م.م.ح   2169784

2011/8/16التجارة وال�صناعةروملان وورلد م.م.ح2269785

2011/8/16التجارة وال�صناعةروملان وورلد م.م.ح  2369786

2011/8/16التجارة وال�صناعةروملان وورلد م.م.ح  2469787

2011/8/16التجارة وال�صناعةروملان وورلد م.م.ح2569788

2670316
موؤ�ص�صة ديفاري بيكري للتنمية 

التعليمية 
2011/9/17التجارة وال�صناعة

2770317
موؤ�ص�صة ديفاري بيكري للتنمية 

التعليمية  
2011/9/17التجارة وال�صناعة

2011/12/17التجارة وال�صناعةتايلور ماد غولف كومباين, اإنك   2871737

2970318
موؤ�ص�صة ديفاري بيكري للتنمية 

التعليمية
2011/9/17التجارة وال�صناعة

2001/10/14التجارة وال�صناعةفورد موتور كومبني   3026520
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

3170790
اإم جيــــه اإن يو. اإ�س هــولدينغـــز 

اإل اإل �سى  
2011/10/18التجارة وال�سناعة

3270791
اإم جيــــه اإن يو. اإ�س هــولدينغـــز 

اإل اإل �سى  
2011/10/18التجارة وال�سناعة

3370792
اإم جيــــه اإن يو. اإ�س هــولدينغـــز 

اإل اإل �سى  

2011/10/18التجارة وال�سناعة

3470793
اإم جيــــه اإن يو. اإ�س هــولدينغـــز 

اإل اإل �سى  
2011/10/18التجارة وال�سناعة

1991/10/9التجارة وال�سناعةاأوبل اأوتوموبيل جى ام بى اأت�س356122

1991/10/9التجارة وال�سناعةاأوبل اأوتوموبيل جى ام بى اأت�س 366124

1991/10/9التجارة وال�سناعةاأوبل اأوتوموبيل جى ام بى اأت�س376125

1991/10/9التجارة وال�سناعةاأوبل اأوتوموبيل جى ام بى اأت�س3826768

2001/8/26التجارة وال�سناعةاأمرييكان اأنرتنا�سيونال غروب, انك 3926231

2001/8/26التجارة وال�سناعةاأمرييكان اأنرتنا�سيونال غروب, انك 4026233
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ا�ستــدراك

تنـــوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إىل �أنـــــه قـــد وقــع خطاأ مادي عند ن�شـــر 

�إعــالن بدء �أعمـــال �لت�شفيـــــة ل�شركــــة �إنـــجاز�ت �لو�شــال - ت�شامنية، �ملن�شـــور فـي �جلريدة 

الر�سميـة العـدد )1288(، �ل�شادر بتاريخ 8 �شعبان 1440هـ، �ملو�فق 14 �بريل 2019م، �إذ ورد 

��شم �مل�شفي كاالآتي:

�أحمد بن جمعة بن �أحمد �لبلو�شي

وال�سحيــح هو:

�شامل بن �شعيد بن حممد �لفز�ري

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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�صعيد بن حممد بن علي امل�صلحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عطاء اخلري احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن �شعيد بن حممد بن علي امل�شلحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عطاء اخلري احلديثة 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1114538، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 92 ر.ب: 400

هاتف رقم: 95464103 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

�صلطان بن �صليم بن حمد اجلحافـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ك�صارة جمان املتحدة �ص.م.م

يعلن �شلطان بن �شليم بن حمد اجلحافـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ك�شارة جمان املتحدة 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1270802, وفقا التفـــاق ال�شركــــاء 

املــوؤرخ 2020/11/9م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم: 92226661 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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�صامل بن حمود بن علي امل�صكري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املدينة الوردية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �شامل بن حمود بن علي امل�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املدينة الوردية للتجارة 

وللم�شفي   ,1815369 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 609 ر.ب: 133

هاتف رقم: 95341490

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

عبداللـه بن الغفيق بن غدير الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواحي ال�صاطر للتجارة - تو�صية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شواحي ال�شاطر  يعلن عبداللـه بن الغفيق بن غدير الوهيبي 

للتجارة - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1196273, وفقا التفـــاق 

ال�شركــــاء املــوؤرخ 2021/7/4م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: 97777824 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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�صيف بن مرهون بن �صامل املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرق والغرب �ص.م.م

يعلن �شيف بن مرهون بن �شامل املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شرق والغرب �ش.م.م, 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1269159, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب: 448 ر.ب: 319

هاتف رقم: 99321988 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

عبداللـه بن مرزوق بن اجلهام ال�صليمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو عبداملجيد ال�صليمي للتجارة - تو�صية

اأبو عبداملجيد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شليمي  بن اجلهام  بن مرزوق  عبداللـه  يعلن 

 ،1424432 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـــة  تو�شية,   - للتجارة  ال�شليمي 

فـي  ال�شركـــــــة  2021/8/25م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب: 237 ر.ب: 600

هاتف رقم: 92172122 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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حميد بن عبداللـه بن �صعيد الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رياح بدية احلديثة - ت�صامنية

يعلن حميد بن عبداللـه بن �شعيد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رياح بدية احلديثة - 

ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1264856, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 97371991 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

عمر بن نا�صر بن �صيف ال�صلماين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صراحة اللوج�صتية �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شراحة اللوج�شتية  يعلن عمر بن نا�شر بن �شيف ال�شلماين 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1210685, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 437 ر.ب: 133

هاتف رقم: 98292949 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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�صعيد بن �صامل بن اأحمد البو�صعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البوابة الذهبية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

الذهبية  البوابة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�شعيدي  اأحمد  بن  �شامل  بن  �شعيد  يعلن 

للتجارة واملقاوالت �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1524062, وفقا 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/1/11م,  املــوؤرخ  ال�شركــــاء  التفـــاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب: 1676 ر.ب: 114

هاتف رقم: 99349992 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

حممد بن عبداللـه الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صاخ�ص الدولية �ص.م.م

الدولية �ش.م.م,  ال�شاخ�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  يعلن حممد بن عبداللـه 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1152428, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99855545 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطراز املتكامل �ص.م.م

املتكامل  الطراز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شواعي  يعلن عبداللـه بن عامر بن حممد 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1011838, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 804 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99328767 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

هيثم بن �صامل بن يو�صف البلو�صي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صما لنظم املعلومات �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شما لنظم املعلومات  يعلن هيثم بن �شامل بن يو�شف البلو�شي 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1228993, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 96041684 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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حمد بن عبداللـه بن �صامل ال�صاعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحالم جعالن املتميزة �ص.م.م

يعلن حمد بن عبداللـه بن �شامل ال�شاعدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأحالم جعالن املتميزة 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1255535, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 800 ر.ب: 111

هاتف رقم: 98884010 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

اأمواج بنت مطر بن حممد اجلابرية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فن االبتكار للمقاوالت �ص.م.م

تعلن اأمواج بنت مطر بن حممد اجلابرية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة فن االبتكار للمقاوالت 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ,1228702 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 

املوؤرخ 2021/9/2م, وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 95452332 

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــية
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اأني�صة بنت �صعيد بن نبهان احل�صينية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رونق �صرور - ت�صامنية

تعلن اأني�شة بنت �شعيد بن نبهان احل�شينية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة رونق �شرور - ت�شامنية, 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ,1269316 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية  2021/9/26م, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

�ص.ب: 1736 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99889455 

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــية

حممد ر�صا جمعة حممد علي اآل �صالح

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة الرتابط الوطنية للتجارة �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بوابة الرتابط  اآل �شالح  يعلن حممد ر�شا جمعة حممد علي 

1233054, وفقا  الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�شجل  الوطنية للتجارة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/7/7م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 

باأعمــال  التــي تتعلــــق  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�شفــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتف رقم:95234466   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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خالد بن را�صد بن علي الكلباين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول مقنيات للتجارة - ت�صامنية

يعلن خالد بن را�شد بن علي الكلباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهول مقنيات للتجارة - 

ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 7031351, وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2021/9/23م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

ال�شركـــــة  باأعمــــال  تتعلــــــق  التــــي  االأمـــــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفــــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان االآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 129 ر.ب: 516

هاتف رقم:95407557   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

اأحمد بن �صليمان بن حميد ال�صكيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول امليدان للتجارة - ت�صامنية

يعلن اأحمد بن �شليمان بن حميد ال�شكيلي اأنـه يقــوم بت�شفـية �شركة �شهول امليدان للتجارة - 

ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1240860, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 11 ر.ب: 315

هاتف رقم: 98118035   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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مكتب بي دي اأو

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تكنكون الدولية �ص.م.م

يعلن مكتب بي دي اأو اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تكنكون الدولية �ش.م.م, وامل�شجلـــة لدى 

2021/4/30م,  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقا   ,1307032 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�صاطئ القرم - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب: 117 ر.ب: 112

هاتف رقم: 24900100   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

حمود بن �صامل بن حمود الرواحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هيما العاملية لل�صياحة والتطوير �ص.م.م

يعلن حمود بن �شامل بن حمود الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة هيما العاملية لل�شياحة 

وللم�شفي   ,1232986 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م,  والتطوير 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 608 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99322124   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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اإبراهيم بن نا�صر بن حممد احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طبيعة رمال الراكة للتجارة - ت�صامنية

يعلن اإبراهيم بن نا�شر بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طبيعة رمال الراكة 

للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1075168, وفقا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/9/25م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم: 95555746   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كثبان الراكة للتجارة - ت�صامنية

الراكــة  كثبــان  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلجري  حممد  بن  نا�شر  بن  اإبراهيم  يعلن 

للتجــارة - ت�شامنية, وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1070307, وفقا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/9/25م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم: 95555746   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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اأحمد بن يعقوب بن �صيف االأغربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإ�صراقة الفجر الرائدة �ص.م.م

يعلن اأحمد بن يعقوب بن �شيف االأغربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإ�شراقة الفجر الرائدة 

ال�شركاء  1173822, وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلـــة لدى  �ش.م.م, 

املوؤرخ 2021/9/19م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: 99366046   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

جو�صتني ابراهام

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صد لالأغذية احلديثة �ص.م.م

يعلن جو�شتني ابراهام اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شد لالأغذية احلديثة �ش.م.م, وامل�شجلـــة 

لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1395426, وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/6/29م, 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 106 ر.ب: 101

هاتف رقم: 99532627   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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�سليمان بن حممد ال�سيابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفني للخدمات العاملية �ش.م.م

يعلن �شليمان بن حممد ال�شيابي اأنـه يقــوم بت�شفـية �شركة الفني للخدمات العاملية �ش.م.م, 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ,1266664 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـــة 

2021/9/15م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

هاتف رقم: 94000850   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

حن�سل بن عدمي بن م�سلم الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجـــارة  النبـــز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبــي  م�شلــم  بن  عديــم  بن  حن�شــل  يعلن 

وللم�شفي   ,1124477 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م,  واملقاوالت 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 92323111   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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علي بن خلفان بن حمد احلرا�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموع الف�سية املتميزة - تو�سية

يعلن علي بن خلفان بن حمد احلرا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شموع الف�شية املتميزة - 

ال�شركاء  1180229, وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  تو�شية, وامل�شجلـــة لدى 

املوؤرخ 2021/9/27م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 859 ر.ب: 611

هاتف رقم: 92862262   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

يون�ش بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرياج ال�سرق االأو�سط �ش.م.م

يعلن يون�ش بن �شامل بن �شعيد ال�شيابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مرياج ال�شرق االأو�شط 

ال�شركاء  1332268, وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلـــة لدى  �ش.م.م, 

املوؤرخ 2021/6/16م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

�ش.ب: 2299 ر.ب: 133

هاتف رقم: 99808744   

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي

-95-



اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

اأمين بن عبدالرحمن بن �سامل باحجاج

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر واأمين للخدمات العاملية �ش.م.م

يعلن �أمين بن عبد�لرحمن بن �شامل باحجاج �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عمر و�أمين للخدمات 

التفاق  وفقا   ،1373624 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م،  �لعاملية 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/9/23م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 465 ر.ب: 211

هاتف رقم: 95056372   

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

�سامي بن خلفان بن عبداللـه البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة االأثري للمقاوالت �ش.م.م

يعلن �شامي بن خلفان بن عبد�للـه �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع و�حة �الأثري 

للمقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 3236102، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/9/21م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99445536   

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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عبدالعزيز �سامل غميل �سافـي ال�سكري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليايل املراين للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�ملر�ين  ليايل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شكــري  �شافـــي  �شالــــم غميـــل  يعلن عبد�لعزيز 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـــة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1056157، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سنك - حمافظة الظاهرة

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

حممد بن �سامل بن �سعيد احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية

�ل�شرقية للتجارة -  �أنـه يقــوم بت�شفـية �شركة فر�شان  يعلن حممد بن �شامل بن �شعيد �حلجري 

وحـده  وللم�شفي   ،1288868 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلـــة  ت�شامنية، 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: 95033201   

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سا�ش اخلليج الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �ملالية و�الإد�رية �أنـه يقــوم بت�شفـية 

بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م،  �لدولية  �خلليج  �شا�ش  �شركة 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1158076

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

�ش.ب: 23 ر.ب: 133

هاتف رقم: 99561891   

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

يو�سف بن هالل بن را�سد امل�سكري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء هالل امل�سكري للتجارة - ت�سامنية

�مل�شكري  �أبناء هالل  �شركة  بت�شفـية  يقــوم  �أنـه  �مل�شكري  ر��شد  بن  بن هالل  يو�شف  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1096989، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 97000017   

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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ج�سراين داك�سا ا�سوين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلناء االأحمر للتجميل �ش.م.م

تعلن ج�شر�ين د�ك�شا ��شوين �أنـها تقــوم بت�شفـية �شركة �حلنــاء �الأحمــر للتجميل �ش.م.م، 

حــــــق  وحـدها  وللم�شفية   ،1171049 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــية فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 2631 ر.ب: 113

هاتف رقم: 99242291   

كمــــا تدعــــو �مل�شفــية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــية

عادل بن عبداللـه بن حممد ال�سنفري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلبري للريا�سة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـية �شركة �خلبري للريا�شة  �ل�شنفري  يعلن عادل بن عبد�للـه بن حممد 

وحـده  وللم�شفي   ،1295695 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م، 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 96999958   

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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علي بن �سعود بن اأحمد ال�سيذاين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال للتجميل املتحدة �ش.م.م

يقــوم بت�شفـية �شركـــة كري�شتـــال للتجميـــل  �أنـه  �ل�شيذ�ين  �أحمد  يعلن علي بن �شعود بن 

�ملتحدة �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1182103، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2019/12/18م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

باأعمــال  �لتــي تتعلــــق  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�شفــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1013 ر.ب: 112

هاتف رقم: 99333336   

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

اأحمد بن عي�سى بن علي املع�سني 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املر�سى الدولية �ش.م.م

يعلن �أحمد بن عي�شى بن علي �ملع�شني �أنـه يقــوم بت�شفـية �شركة م�شاريع �ملر�شى �لدولية 

وحـده  وللم�شفي   ،1177139 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م، 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 404 ر.ب: 214

هاتف رقم: 96558888   

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميل للبنية التحتية �ش.م.م

للبنيــــة  ميــــل  �شركة  بت�شفـية  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  حما�شبون   - �الإقليمي  �ملكتب  يعلن 

�لتحتية �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1312666، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/5/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب: 338 ر.ب: 118 جممع احلارثي

هاتف رقم: 24484107 فاك�ش رقم: 24484726   

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

بدر بن حمد بن عبداللـه الهدابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعيدن للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجــــارة  �ملعيـــدن  �شركة  بت�شفـيــــة  يقــوم  �أنـه  �لهد�بــي  عبد�للـــه  بن  بن حمـــد  بــدر  يعلن 

 ،1332635 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  ت�شامنيــــة،   - و�ملقــــاوالت 

فـي  �ل�شركـــــــة  2021/6/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

فنجا - والية بدبد - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99887876 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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مال اللـه بن خمي�ش بن م�سعود ال�سحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�سرجة للتجارة - تو�سية

�ل�شرجة  يقــوم بت�شفـيــــة �شركة جبال  �أنـه  �ل�شحي  �للـه بن خمي�ش بن م�شعود  يعلن مال 

للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1207937، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 57 ر.ب: 811

هاتف رقم: 72607309 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

خالد بن عمر بن جعفر فلهوم

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتح املتميزة العاملية �ش.م.م

�لعاملية  �ملتميزة  �لفتح  �شركة  بت�شفـيــــة  يقــوم  �أنـه  فلهوم  جعفر  بن  عمر  بن  خالد  يعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1309630، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2021/9/23م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99292233 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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�سيف بن حميد بن حمد احلو�سني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سجى للحلول الطبية �ش.م.م

يعلن �شيف بن حميد بن حمد �حلو�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة �ل�شجى للحلول �لطبية 

وحـده  وللم�شفي   ،1315610 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م، 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

غال - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1636 ر.ب: 132

هاتف رقم: 99010079 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سجى املتكاملة �ش.م.م

يعلن �شيف بن حميد بن حمد �حلو�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة �ل�شجى �ملتكاملة �ش.م.م، 

و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1290499، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1636 ر.ب: 132

هاتف رقم: 99010079 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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�سعيد بن �سامل بن اأحمد البو�سعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجمر الف�سي �ش.م.م

يعلن �شعيد بن �شامل بن �أحمد �لبو�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة �ملجمر �لف�شي �ش.م.م، 

1075273، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ  �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم  لــدى  و�مل�شجلـــة 

2021/1/11م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1676 ر.ب: 114

هاتف رقم: 99349992 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

�سعيد بن ح�سن بن علي ك�سوب

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منال اخلري الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

�لوطنيــة  �شركة منـــال �خليـــر  بت�شفـيــــة  يقــوم  �أنـه  �شعيد بن ح�شن بن علي ك�شوب  يعلن 

 ،1139349 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  و�ملقاوالت �ش.م.م،  للتجارة 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 95470707 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احلمراء �ش.م.م

يعلن طالل بن مو�شى بن علي �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة د�ر �حلمر�ء �ش.م.م، 

و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1113967، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99044408 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور النه�سة احلديثة �ش.م.م

يعلن طالل بن مو�شى بن علي �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة طيور �لنه�شة �حلديثة 

وحـده  وللم�شفي   ،1273629 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م، 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99044408

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع اأبو ميثم الزدجايل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ميثم  �أبو  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــــة  يقــوم  �أنـه  �لزدجايل  علي  بن  مو�شى  بن  طالل  يعلن 

بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة  �لزدجايل 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1143411

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

هاتف رقم: 99044408

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مو�سى الوطنية �ش.م.م

�أبو مو�شى �لوطنية  �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة  يعلن طالل بن مو�شى بن علي �لزدجايل 

وحـده  وللم�شفي   ،1096292 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م، 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99044408

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرفيقان للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن طالل بن مو�شى بن علي �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة �لرفيقان للم�شاريع 

�ملتكاملة �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1252938، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99044408

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

�سامل بن حبيب بن �سعيد الغ�سيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية االأهلية املتحدة �ش.م.م

�الأهلــية  �لعربيــة  �ل�شركـــة  بت�شفـيــــة  يقــوم  �أنـه  �لغ�شيني  �شعيد  �شامل بن حبيب بن  يعلن 

وللم�شفي   ،1833812 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م،  �ملتحدة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اجلفينة - والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99200836

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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�سالح حفيظ ها�سم الذهب

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور ال�سرق املتحدة �ش.م.م

يعلن �شالح حفيظ ها�شم �لذهب �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة �شخور �ل�شرق �ملتحدة �ش.م.م، 

و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1262272، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 608 ر.ب: 111

هاتف رقم: 92111233

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

يو�سف بن را�سد بن �سيف الر�سيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقر االأ�سود للمغامرات �ش.م.م

�الأ�شــــود  �ل�شقــــر  �شركة  بت�شفـيــــة  يقــوم  �أنـه  �لر�شيدي  �شيــف  بن  ر��شــد  بن  يو�شــف  يعلن 

للمغامر�ت �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1280499، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 391 ر.ب: 320

هاتف رقم: 97753494 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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حممد بن هوي�سل بن �ساملني النعيمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حممد النعيمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

حممد  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــــة  يقــوم  �أنـه  �لنعيمي  �شاملني  بن  هوي�شل  بن  حممد  يعلن 

�لنعيمي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1366138

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم: 96636866 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

راية بنت �سعيد بن �سيف البحرية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سهر القمرية للتجارة - تو�سية

�أنـها تقــوم بت�شفـيــــة �شركة �الأ�شهر �لقمرية للتجارة -  تعلن ر�ية بنت �شعيد بن �شيف �لبحرية 

تو�شية، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 7043678، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2021/9/27م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 92 ر.ب: 511

هاتف رقم: 92148266 

كمــــا تدعــــو �مل�شفــية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــية
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منال بنت اأحمد بن حممد احلمادية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطري الرومي للتجارة �ش.م.م

�أنـها تقــوم بت�شفـيــــة �شركة �لطيــــر �لرومــــي  �أحمد بن حممد �حلمادية  تعلن منال بنت 

للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1223197، وللم�شفية 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

�مل�شفــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 311 ر.ب: 500

هاتف رقم: 95310900 

كمــــا تدعــــو �مل�شفــية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــية

حممود بن �سعيد بن نا�سر املعيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء احلاجر الوطنية للتجارة - ت�سامنية

�حلاجـــر  �أ�شـــو�ء  �شركة  بت�شفـيــــة  يقــوم  �أنـه  �ملعيني  نا�شر  بن  �شعيد  بن  حممود  يعلن 

�لوطنيـــة للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1125825، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 68 ر.ب: 311

هاتف رقم: 96321017 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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مكتب كرو ماك والغزايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�سن حيدر دروي�ش لل�سيارات �ش.م.م

يعلن مكتب كرو ماك و�لغز�يل �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة حم�شن حيدر دروي�ش لل�شيار�ت 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1205922، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2021/2/7م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

- الطابق اخلام�ش  The Office اخلوير - مبنى

�ش.ب: 971 ر.ب: 131

هاتف رقم: 24036300 فاك�ش رقم: 24587588 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

�سركة موري�سون م�سقط 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ اخلوير العاملية �ش.م.م

تعلن �شركة موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - �أنـها تقــوم بت�شفـيــــة �شركة �شموخ 

 ،1017192 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م،  �لعامليــــة  �خلويــــر 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/5/31م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 2123 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 22060040 فاك�ش رقم: 22060043 

كمــــا تدعــــو �مل�شفــية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــية
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حمد بن �سامل بن جميل الر�سيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ اأبو حمار ال�ساملة �ش.م.م

يعلن حمد بن �شامل بن جميل �لر�شيدي �أنـه يقوم بت�شفـية �شركة �شموخ �أبو حمار �ل�شاملة 

وحـده  وللم�شفي   ،1273074 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م، 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 1779 ر.ب: 112

هاتف رقم: 98981131 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي

علي بن �سامل بن اإبراهيم البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع جمي�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن علي بن �شامل بن �إبر�هيم �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــــة �شركة رو�ئع جمي�ش للتجارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـم 1155598، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 2139 ر.ب: 112

هاتف رقم: 94438195 

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

امل�سفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار ظفار الوطنية �ش.م.م

يقــوم بت�صفـيــــة  �أنـه  �ملالية وتدقيق �حل�صابات  �لعاملية لال�صت�صار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 

�صركة د�ر ظفار �لوطنية �ش.م.م, و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1129233، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 556 ر.ب: 121

هاتف رقم: 22368462 - 97466020 

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي

�سيف بن �سعيد بن علي الغافري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية الأمن املعلومات �ش.م.م

يعلن �صيف بن �صعيد بن علي �لغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــــة �صركة �لعاملية لأمن �ملعلومات 

�ش.م.م, و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1265834, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 1234 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99254883  

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي

-113-



اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

هزاع بن �سعيد بن خمي�ش البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طنني ال�سرقية للتجارة �ش.م.م

يعلن هز�ع بن �صعيد بن خمي�ش �لبادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــــة �صركة طنني �ل�صرقية للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1338925, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة الربميي

هاتف رقم: 99718181  

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي

م�سلم بن اأحمد بن �سالح ال�سيادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيادي املتحدة �ش.م.م

يعلن م�صلم بن �أحمد بن �صالح �ل�صيادي �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �صركة �ل�صيادي �ملتحدة �ش.م.م, 

و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1089952, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 89 ر.ب: 131

هاتف رقم: 95440200  

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

غالب بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان امللدة احلديث �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيـة �صركــة ب�صتان �مللدة �حلديث  يعلن غالب بن �صعيد بن �صيف �ل�صعدي 

�ش.م.م, و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1123205, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 477 ر.ب: 314

هاتف رقم: 99355975

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي

فيجي راجمي مانيك 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيكي للتوريدات الفنية �ش.م.م

�ش.م.م,  �لفنية  للتوريد�ت  بيكي  �صركة  بت�صفـيـة  يقــوم  �أنـه  مانيك  ر�جمي  فيجي  يعلن 

و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1223860, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 99337598  

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

فا�سل بن �سلطان بن فا�سل البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح اخلويرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�خلويريـــة  �صيـــح  �صركــة  بت�صفـيـة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  فا�صــل  بن  �صلطــان  بن  فا�صل  يعلن 

للتجـــارة و�ملقــاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1135514، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 252 ر.ب: 311

هاتف رقم: 92266022

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي

عادل بن حممد بن خلفان اخلرو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابط الوثيقة للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

�أنـه يقــوم بت�صفـيـة �صركــة �لرو�بط �لوثيقة  يعلن عادل بن حممد بن خلفان �خلرو�صي 

 ،1297816 بالرقم  �لـتجـاري  �ل�صجل  �أمانة  لــدى  و�مل�صجلـــة  �ش.�ش.و,  و�ملقاولت  للتجارة 

فـي  �ل�صركـــــــة  2021/9/27م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  وفقا لتفاق 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 41 ر.ب: 325

هاتف رقم: 96511117

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي
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اأحمد بن خلفان بن �سامل البحري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روزنة للربجمة والت�سميم �ش.م.م

للربجمـــة  روزنـــة  �صركــة  بت�صفـيـة  يقــوم  �أنـه  �لبحــري  �صالــم  بن  خلفان  بن  �أحمد  يعلن 

و�لت�صميم �ش.م.م, و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1263607, وفقا لتفاق 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/8/16م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 96191199

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي

حممود بن حممد بن �سعود التوبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكواكب الربونزية للتجارة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيـة �صركــة �لكو�كب �لربونزية  يعلن حممود بن حممد بن �صعود �لتوبي 

1052350, وفقا لتفاق  بالرقم  �لـتجـاري  �ل�صجل  �أمانة  لــدى  و�مل�صجلـــة  للتجارة �ش.م.م, 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/9/29م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99761310

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1410(

�سعيد بن �سامل بن اأحمد البو�سعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة زغلول الريامي و�سعيد البو�سعيدي للتجارة - ت�سامنية

�لريامـــي  يقــوم بت�صفـيـة �صركــة زغلـــول  �أنـه  �لبو�صعيدي  �أحمد  يعلن �صعيد بن �صامل بن 

و�صعيد �لبو�صعيدي للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/1/11م,  �ملــوؤرخ  �ل�صركــاء  لتفـــاق  وفقـــا   ,1367102

�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1676 ر.ب: 114

هاتف رقم: 99349992

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي

علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرافئ جزماء للتجارة - تو�سية

يعلن علي بن �صامل بن مبارك �ملغيزوي �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �صركــة مر�فئ جزماء للتجارة - 

تو�صية, و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1181712, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 1 ر.ب: 315

هاتف رقم: 99380005

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي
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حمد بن �سالح بن حممد الدرمكي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رفاق اخلري �ش.م.م

يعلن حمد بن �صالح بن حممد �لدرمكي �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �صركــة رفاق �خلري �ش.م.م, 

و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1001224, وفقـــا لتفـــاق �ل�صركــاء �ملــوؤرخ 

2021/9/23م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99332667

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي

منرية بنت �سيف بن ها�سل ال�سابعية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوردة الكر�ستالية احلديثة - ت�سامنية

تعلن منرية بنت �صيف بن ها�صل �ل�صابعية �أنـها تقــوم بت�صفـيــــة �صركة �لوردة �لكر�صتالية 

 ،1272337 بالرقـم  �لـتجـــاري  �ل�صجـــل  �أمانـــة  لــدى  و�مل�صجلـــة  ت�صامنية,   - �حلديثة 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�صفية 

مر�جعــــة �مل�صفــية فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 104 ر.ب: 321

هاتف رقم: 97711174 

كمــــا تدعــــو �مل�صفــية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــية
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عبداللـه بن زهران بن علي اجلابري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوى للخدمات الهند�سية �ش.م.م

للخدمات  لوى  �صركــة  بت�صفـيـة  يقــوم  �أنـه  �جلابــري  علـــي  بن  زهـــر�ن  بن  عبد�للـه  يعلن 

�لهند�صية �ش.م.م, و�مل�صجلـــة لــدى �أمانة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 1112665, وفقـــا لتفـــاق 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/9/27م,  �ملــوؤرخ  �ل�صركــاء 

باأعمــال  �لتــي تتعلــــق  �لأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�صفــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 3 ر.ب: 325

هاتف رقم: 96511117

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي

مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة بهالء للم�ساريع الوطنية - ت�سامنية

يعلن مكتب د�ر �ملناقب لتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �صركــة و�حة بهالء للم�صاريع 

وفقـــا   ,1294870 بالرقم  �لـتجـاري  �ل�صجل  �أمانة  لــدى  و�مل�صجلـــة  ت�صامنية,   - �لوطنية 

فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2021/3/10م,  �ملــوؤرخ  �ل�صركــاء  لتفـــاق 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99775280

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــي
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اأفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�سية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد لل�سياحة �ش.م.م

لل�صياحة  �أبعاد  �صركة  بت�صفـيــــة  تقــوم  �أنـها  �حلر��صية  �صامل  بن  حممد  بنت  �أفر�ح  تعلن 

1375831, وللم�صفية وحـدها  �لـتجـــاري بالرقـم  �ل�صجـــل  �أمانـــة  لــدى  �ش.م.م, و�مل�صجلـــة 

حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــية فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 1010 ر.ب: 132

هاتف رقم: 91402842 

كمــــا تدعــــو �مل�صفــية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زاد امل�سار ال�سهل �ش.م.م

تعلن �أفر�ح بنت حممد بن �صامل �حلر��صية �أنـها تقــوم بت�صفـيــــة �صركة ز�د �مل�صار �ل�صهل 

1364632, وللم�صفية وحـدها  �لـتجـــاري بالرقـم  �ل�صجـــل  �أمانـــة  لــدى  �ش.م.م, و�مل�صجلـــة 

حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــية فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 1010 ر.ب: 132

هاتف رقم: 91402842 

كمــــا تدعــــو �مل�صفــية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــية
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للتعليم �ش.م.م

للتعليم  �أبعاد  �صركة  بت�صفـيــــة  تقــوم  �أنـها  �حلر��صية  �صامل  بن  حممد  بنت  �أفر�ح  تعلن 

1375621, وللم�صفية وحـدها  �لـتجـــاري بالرقـم  �ل�صجـــل  �أمانـــة  لــدى  �ش.م.م, و�مل�صجلـــة 

حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفــية فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب: 1010 ر.ب: 132

هاتف رقم: 91402842 

كمــــا تدعــــو �مل�صفــية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

امل�سفــية

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�أ�صــو�ء �لباطــنة لتدقيــق �حل�صابــات ب�صفـتـــــه �مل�صفــــي ل�صركة روؤيــة �صحــار  يعلـن مكتب 

للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلـة لــدى �أمانـة �ل�صجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1017512، 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�صفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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خالد بن عبداللـه بن يو�سف الهادي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدى التجارية - تو�سية

 - التجارية  املدى  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الهادي  يو�شف  بن  بن عبداللـه  يعلـن خالد 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٨٣٣١٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباين لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م

للإن�شاء  مباين  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الهادي  يو�شف  بن  عبداللـه  بن  خالد  يعلـن 

والتعمري �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٦١٢٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة اخلليج للتعدين �ش.م.م

يعلـن خالد بن عبداللـه بن يو�شف الهادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة درة اخلليج للتعدين 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٣٩٣٩١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مبارك بن �سيف بن حميد احل�سرمي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حممد بن �سيف احل�سرمي واأخيه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مبارك بن �شيف بن حميد احل�شرمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حممد بن �شيف 

احل�شرمي واأخيه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٢٥٥٧٤٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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فهد بن اأحمد بن حممد الأغربي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوتاد للم�شاريع املتحدة �ش.م.م

يعلـن فهد بن اأحمد بن حممد الأغربي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأوتاد للم�شاريع املتحدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٢٥٥٦٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفنان ال�شاخمية ال�شاملة للتجارة - تو�شية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

اأفنان ال�شاخمية ال�شاملة للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١١٣٥٦٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والقت�شادية

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العامل لل�شيارات والأعمال �ش.�ش.و

يعلـن مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.�ش.و،  والأعمال  لل�شيارات  العامل  ل�شركــــة 

بالرقـــم ١٣١٠٣٨٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

اأمين بن حمد بن علي الوهيبي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة حمد علي �شامل الوهيبي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اأمين بن حمد بن علي الوهيبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حمد علي �شامل الوهيبي 

 ،١١٢٩٢٨٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شركاه 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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هدى بنت دروي�ش بن عنرب ال�شعدية

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هدى الأحمد للتجارة - ت�شامنية

الأحمد  هدى  ل�شركــــة  امل�شفــــية  ب�شفـتـــــها  ال�شعدية  عنرب  بن  دروي�ش  بنت  هدى  تعلـن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦١٥٧١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

ماجد بن حممد بن حمد ال�شكيتي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع وادي فهود الف�شية �ش.م.م

يعلـن ماجد بن حممد بن حمد ال�شكيتي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع وادي فهود 

انتهاء  عـــن   ،١١٠٥٦٦٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  الف�شية �ش.م.م، وامل�شجلـة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان(

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عيون منح للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان( ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركــــة عيون منح للتجارة �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤٢٣٤٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املركز العماين لال�شت�شارات القانونية �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املركز العماين 

لال�شت�شارات القانونية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٤٨٢٨٧٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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اإبراهيم بن حممد بن �سلطان الأن�ساري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ �سحم للتجارة - ت�سامنية

يعلـن اإبراهيم بن حممد بن �شلطان الأن�شاري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شوامخ �شحم 

عـــن   ،٣١٦٩٠٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�سامل بن خمي�ش بن حممد القريني

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة رمال بطحاء الأ�سخر لبيع احلديد واخلردة �ش.م.م

يعلـن �شامل بن خمي�ش بن حممد القريني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــة رمال بطحاء الأ�شخر 

لبيع احلديد واخلردة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٧٢٤٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

خالد بن عبداللـه بن يو�سف الهادي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ش عمان �ش.م.م

يعلـن خالد بن عبداللـه بن يو�شف الهادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركة نور�ش عمان �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤٦٣٩٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

عادل بن مو�سى بن حيدر العجمي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة عادل بن مو�سى بن حيدر العجمي وولده للتجارة - تو�سية

عــادل بن مو�شى بن  ل�شركة  امل�شفــــي  العجمي ب�شفـتـــــه  يعلـن عادل بن مو�شى بن حيدر 

حيدر العجمي وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٣١٤٧٦٦٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٠(

 مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفكري امل�سبق �ش.م.م

يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركة التفكري امل�سبق �ش.م.م، 

الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١357٠97 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

عبداللـه بن علي احلمادي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة احلمادي التجارية �ش.م.م

التجارية  ل�سركة جمموعة احلمادي  امل�سفــــي  يعلـن عبداللـه بن علي احلمادي ب�سفـتـــــه 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١592١3٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

موؤ�س�سة العداد الذهبي للتجارة واملقاوالت 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق االأبي�ش الدويل �ش.م.م

تعلـن موؤ�س�سة العداد الذهبي للتجارة واملقاوالت ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركة الطريق االأبي�ش 

انتهاء  عـــن   ،١3٠9٤83 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الدويل 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــية
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