ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1415

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  2ربيع الثانـي 1443هـ

املوافـق  7نوفمبـ ـ ـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/513ص ــادر فـي  2021/11/4بنقل مقر املحكمة االبتدائية
فـي والية �صحم.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إع ــالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إع ــالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
�إعالن عن طرح املناق�صتني رقمي  43و.2021/44
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحوة احلديثة للهند�سة واملقاوالت والتجارة
الرائدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطرق ال�سبع �ش�.ش.و.

رقم
ال�صفحة

11
15
82
84
93
97
99
99

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الكويتية للتجارة الدولية �ش�.ش.و.
100
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإجناز ال�سريع العاملية �ش.م.م.
100
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفار�س العاملية �ش.م.م.
101
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأهداف الذكية الوطنية �ش.م.م.
101
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سور �شنا�ص العاملية للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م102 .
102
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلوت الف�ضي للتجارة �ش.م.م.
103
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سكاليد�س العاملية �ش.م.م.
103
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب احلدود املا�سية �ش.م.م.
104
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل �شم�س العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما البطني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م104 .
105
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ق�صر الزمان للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �أ�سعد الوهيبي املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و105 .
106
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مراحب للتجميل الراقي �ش.م.م.
106
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فابريكا�ست �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البناء احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية107 .
107
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلزر ال�سبع للتجارة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة الباطنة الذهبية للمقاوالت �ش.م.م108 .
108
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهام للتجارة �ش.م.م.
109
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني هاط للتجارة �ش.م.م.
109
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول دوت للتجارة �ش.م.م.
110
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الهند�سية املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للتنمية والأعمال الدولية �ش.م.م110 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض النحا�س املت�ألقة للتجارة  -تو�صية111 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف الرنج�س العاملية للتجارة  -تو�صية111 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة �شنا�ص املت�ألقة للتجارة  -تو�صية112 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سار امل�ستقيم املميز للتجارة  -تو�صية112 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة العربية ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية113 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تعمري اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م113 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�سماعيل بن علي بن حامد العربي و�شركاه
114
للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرزات ال�شمالية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية114 .
115
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتياز الأول الراقي �ش.م.م.
115
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت التجاري العاملي �ش.م.م.
116
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صالح للأعمال املتطورة �ش.م.م.
116
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية للأ�سماك �ش.م.م.
117
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سيف وهود للتعمري �ش.م.م.
117
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن الزواق للتجارة �ش.م.م.
118
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا املتكاملة �ش.م.م.
118
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صوافـي للخدمات التجارية �ش.م.م.
119
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تراث القريتني للتجارة  -تو�صية.
119
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعقلة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة غدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية120 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأخوة املتحدين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية120 .
121
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمة الهرم الربونزية  -ت�ضامنية.
121
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النعمان للنجارة والديكور  -ت�ضامنية.
122
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساج العاملية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداجلليل بن حممد بن عبداللـه البلو�شي
122
وولده  -تو�صية.
123
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمراين احلديثة  -تو�صية.
123
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قهوة الأمرية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الوطنية للأعمال والهند�سة �ش.م.م124 .
124
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الوطنية الأوىل �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية اخلليجية الأوىل �ش.م.م.
125
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء العاملية املتحدة �ش.م.م.
125
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بروك�س خلدمات التعليم �ش.م.م.
126
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكواكب ملعدات ال�سالمة ومكافحة احلريق �ش.م.م126 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة بحر اخلليج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م127 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمود و�سيف �أبناء �سعيد البطا�شي للتجارة -
ت�ضامنية.
127
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال انطاله للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية128 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الإميان �ش.م.م.
128
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمر بن علي بن عبداللـه الناعبي للتجارة �ش�.ش.و129 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بن يديد �ش.م.م.
129
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل الورد للتجارة  -تو�صية.
130
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سامل الدولية  -تو�صية.
130
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام ال�شارق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية131 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للحوم �ش.م.م.
131
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلوري الرائدة �ش.م.م.
132
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وحدة ال�شرق الأو�سط للتجارة �ش.م.م.
132
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرواق للعناية الطبية �ش.م.م.
133
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سعيد بن �شيخان العدواين و�أوالده
للتجارة  -تو�صية.
133
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نخيل للحلول البيئية وال�صناعية �ش.م.م134 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة ال�صمود للتجميل �ش.م.م.
134
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال �شاطي �صحار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية135 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي �صحار الذهبي  -تو�صية.
135
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العلم للنقليات �ش.م.م.
136
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�صوح للمقاوالت �ش.م.م.
136

رقم
ال�صفحة
137
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الف�صول الأربعة العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن �أحمد �سعيد عكعاك و�أوالده للتجارة
137
واملقاوالت  -تو�صية.
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عماد الدين للتجارة �ش�.ش.و.
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن النه�ضة اجلديدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الوادي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية139 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل عقدا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية139 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �إبراهيم العربي للتجارة  -تو�صية140 .
140
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر امللكي املتميز  -ت�ضامنية.
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الريان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني احلرادي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الغيزين احلديثة للمقاوالت  -تو�صية142 .
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع املرتفعات للمقاوالت  -تو�صية.
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حجيف للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأركان املتحدة للم�شاريع احلديثة �ش.م.م143 .
144
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم للهند�سة والتجارة �ش.م.م.
144
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد الر�ؤيا للتدريب الإداري �ش.م.م.
145
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة العاملية للم�شاريع �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�سماعيل بن دروي�ش بن �سليمان البلو�شي
145
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
146
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغار الهند�سية �ش.م.م.
146
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلالدة احلديثة للتجارة �ش.م.م.
147
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صرح الفريد للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حارة البلو�ش الذهبية للتجارة  -تو�صية147 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان الوا�صل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية148 .
148
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار جوفاء للتجارة  -ت�ضامنية.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين و�أوالده
149
للتجارة  -تو�صية.
149
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر املدينة للتجارة �ش.م.م.
150
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوفان للنقل �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدار للم�شاريع ال�سياحية والرتفيهية �ش.م.م150 .
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيدي ال�سريعة للتجارة �ش.م.م.
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�شرق الدولية املتحدة �ش.م.م.
152
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العر�ش الذهبي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة �ش.م.م152 .
153
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجر امل�شرق الرائدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمال بن حمود الهوتي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية153 .
154
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط امل�ستقبل الدولية �ش.م.م.
154
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هو�س البحار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت حجوج للتجارة واملقاوالت  -تو�صية155 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�صرار ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية155 .
156
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم بدبد للتجارة  -ت�ضامنية.
156
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضانة الرو�ضة ال�سعيدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات الوطن الأخ�ضر للتجارة  -تو�صية157 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الربكة اخل�ضراء للتجارة  -تو�صية157 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي �صحار الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية158 .
158
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباحث الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل جنوب ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية159 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز �صور امللكي للعيادات التخ�ص�صية  -ت�ضامنية159 .
159
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الرتابط  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سماء الدقم املتحدة للتجارة �ش.م.م159 .
160
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ذوق ال�شباب للتجارة  -تو�صية.
160
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع ال�شم�س املتحدة  -تو�صية.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال امل�ستقبل الواعدة للتجارة �ش.م.م160 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن حمود بن حامد الرجيبي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
160
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شفق لتقنية املياه �ش.م.م.
161
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطارد املتحدة �ش.م.م.
161
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحالت ال�شرقية �ش.م.م.
161
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزبيل القدمي التجارية �ش.م.م161 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلقيمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
162
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ ري�سوت للتجارة واملقاوالت -تو�صية162 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار ال�سعادة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية162 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سرين للخياطة �ش.م.م.
162
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد و�أحمد للتجارة  -ت�ضامنية.
163
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف �شنا�ص �ش.م.م.
163
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة املدة للتجارة  -ت�ضامنية.
163
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرحال للنقليات �ش.م.م.
163
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفوالذ للتجارة  -ت�ضامنية.
164
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن عبيد بن حمد املحرزي للتجارة -
ت�ضامنية.
164
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو ميقات احلديثة �ش.م.م.
164
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق وادي اجلزي للتجارة  -ت�ضامنية164 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع الراقي ملواد البناء �ش.م.م.
165
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق ال�سماء الزرقاء الوطنية �ش.م.م165 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خط امل�ستقبل الوطنية  -ت�ضامنية165 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�شييد للمقاوالت �ش.م.م.
165
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري فهود اللوج�ستية  -تو�صية.
166
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيام النادرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م166 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر املحيول للتجارة  -ت�ضامنية.
166
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف الباطنة املتحدة  -ت�ضامنية.
166
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جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
قــــرار
رقــــم 2021/513

ا�ستنادا �إىل قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ،99/90
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2001/119بتحدي ــد مقار ونط ــاق اخت�صا�ص املحاكم االبتدائي ــة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ينقــل مقــر املحكم ــة االبتدائيــة فـي والية �صحــم من مقرهــا احلالـي �إلــى مقرهــا اجلديـد
فـي منطقة حفيت فـي والية �صحم.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة ،ويعمــل ب ــه اعتب ــارا من تاريخ 2021/11/14م .
�صـدر فـي1443/ 3 /28 :هـ
املـوافــــق2021/11/ 4 :م
خليفـــــــة بــن �سعيـــــد البو�سعيـــــدي
رئي ـ ــ�س املحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ـ ــ�س املجلـ ـ ــ�س الأعل ــى للق�ض ـ ــاء
رئي�س جمل�س ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة للق�ضــاء
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 102679 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفار�س امللثم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بركاء� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/5/23 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 113742 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شوران الرائدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 101 :ر.ب� ,412 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/10/22 :
-15-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 119560 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب ومتديد و�إ�صالح الأعمال الكهربائية ونظم الإنذار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرايا املكان للمقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية لوى ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/5/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134174 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد بن �سعيد بن حممد الكعبي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 312 :ر.ب ,311 :والية �شنا�ص ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135244 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار (الغ�سيل اجلاف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنوم الأ�سا�سية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146132 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طبق الفرح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147279 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرواد للتطوير املتكامل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148219 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كري�ستال ال�شموخ للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148473 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عابر �سبيل �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148480 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قوالب فحم قابلة لالحرتاق(فحم الأخ�شاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض البالتينيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :

-19-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1415

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148546 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جواهر الغروب الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148608 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(كوفـي �شوب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فواحت اخلري املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :

-20-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1415

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148628 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل العبايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أما�سي الربميي احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148698 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية
�إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب
امل�ستهلك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نا�صية الزعفران للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148737 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنجيد الأثاث مثل :املراتب ،املجال�س العربية ،املجال�س الإفرجنية � ...إلخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأبراج احلديدية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148738 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اللحوم (ملحمة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع عبدالرحمن اجلابري املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148739 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(للطباعات على ال�شا�شة وتركيب اللوحات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شراع بركاء للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148740 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�سمدة نيرتوجينية� ،أ�سمدة ،ف�سفات �سماد� ،سوبر ف�سفات �أ�سمدة� ،أمالح �أ�سمدة� ،سماد
طبيعي ،ه�ضامة ع�ضوية �سماد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة اخلليجية للأ�سمده الع�ضوية والبيولوجية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148743 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات (�إ�صالح ميكانيك املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفق ال�صحارى الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148752 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(مركز ت�سوق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النعمة املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148762 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم امل�شروبات (خ�صو�صا القهوة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تراث الأ�صالة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148763 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة قانونية للرتاخي�ص ،ر�صد حقوق امللكية الفكرية لغايات اال�ست�شارة القانونية ،الأبحاث
القانونية ،خدمات الدعوة القانونية دعم عام �أو تو�صية ل�سبب �أو �سيا�سة معينة ،تدقيق
االمتثال القانوين ،خدمات املراقبة القانونية ،ت�سجيل ا�سماء املجال خدمات قانونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ضوء النهار الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148765 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم الهند�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الريان اجلديدة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148771 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات املدرب ال�شخ�صية تدريبات اللياقة املدنية ،خدمات
النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية ،خدمات تقييم اللياقة البدنية
لأغرا�ض التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القب�ضة الذهبية احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148773 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الغ�سيل(تنظيف وتلميع ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأطالل لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148775 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأحذية الريا�ضية واملالب�س الريا�ضية وامل�ستلزمات الريا�ضية الأخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط للريا�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148791 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كيماويات �صناعية ،م�شتتات البرتول ،كيماويات لتن�صيع الألوان لغايات �صناعية ،كيماويات
لت�صنيع الدهانات� ،شتاتات بال�ستيكية ،مواد تر�شيح بال�ستيك غري معالج ،غلوكوز لغايات
�صناعية� ،سكر لل�صناعات الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنيب �سعد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلوير� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148792 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمــات املقاهــي ،خدمات الكافترييــات ،خدمات املطاعــم امل�ؤقت ــة �أو املتنقل ــة الكانتيـ ــنات،
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نهر رزات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148794 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صحون للزبدة� ،أغطية ل�صحون الزبدة� ،صحون للخ�ضراوات� ،صحون لل�صابون� ،صحون
�أطباق� ،صحون فناجني� ،أغطية �صحون اجلبنة� ،أطباق عميقة� ،أطباق� ،أطباق مائدة� ،أواين،
قوالب �أواين مطبخ� ،أواين زجاج� ،صواين �شوي �أواين طهي� ،أواين لغايات منزلية� ،أواين
عميقة لل�سلطة� ،أواين مطبخ� ،أواين طهي غري كهربائية ،مالعق خلط �أواين مطبخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التحول اجلذري ال�سريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148795 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أجهزة الهواتف النقالة واحلا�سب الآيل وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل الكري�ستال املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148796 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الزهور ،خدمات تغليف الهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رفيف الأزهار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148805 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات التجميل والأع�شاب والع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة زهور اللواء الأخ�ضر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148806 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اجلر �أو النقل� ،إنقاذ ال�سفن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الناعبي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148807 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبناء مبارك ال�سناين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :احليل اجلنوبية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :

-31-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1415

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148808 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية ،مياه معدنية م�شروبات،
ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات ،م�شروبات غري كحولية� ،أقرا�ص حمالة للم�شروبات الفوارة
�سوق جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة باوزير للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148809 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت عطرية ،بخور� ،أعواد البخور ،معطر هواء مع �أعواد (عيدان) خ�شبية ،م�ستح�ضرات
جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش ،م�ستح�ضرات
جتميل� ،أقالم جتميلية ،كرميات جتميلية ،زيوت لغايات التجميل ،غ�سوالت لو�شن,
لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل احلواجب ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة،
م�ستح�ضرات ال�صبار لأغرا�ض جتميلية ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل،
�شموع تدليك لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل للأطفال ،خ�شب معطر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبناء مبارك ال�سناين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :احليل اجلنوبية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148810 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات الأثاث املنزيل ،واملكتبي ومنتجات الزينة امل�صنوعة من اخل�شب ،الأثاث املعدين،
�أثاث التخييم ،الرفوف ومن�صات لعر�ض ال�صحف ،املراتب وقواعد ال�سرير والو�سائد،
املرايا و�أثاث املواد ال�صحية ،ومنتجات الأثاث الأخرى امل�صنوعة من اخل�شب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرحيل للإبداع والتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148811 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الذهب الأبي�ض املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148812 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ستائر �أثاث( ,ق�ص وتف�صيل ال�ستائر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هرما�س الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة اجلنوبية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148813 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلمر الأحمر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148814 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاهني جمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148815 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق(بيع املالب�س اجلاهزة واالك�س�سوارات واحللي اال�صطناعية واملحافظ واملنتجات
اجللدية والأحذية والعطور وم�ستح�ضرات التجميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مهند حممد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148819 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط لل�شحن والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148824 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم وجبات طعام ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صحة وهنا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املوالح� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148827 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خيوط وغزل من احلرير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رهام الب�سامية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148829 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س ،الغ�سيل تنظيف املالب�س ،كب�س املالب�س التنظيف اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نربا�س الإبداع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148835 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،تنظيم و�إدارة
ور�شات العمل تدريب ،التدريب العملي عر�ض� ،إر�شاد التدريب� ،إعادة التدريب املهني،
خدمات التدريب التي توفرها �أجهزة متثيلية(اال�ست�شارات الإدارية) ،التوجيه املهني
ن�صائح تعليمية �أو تدريبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة التدارك الوطنية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148839 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات التجميل والأع�شاب والع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة زهور اللواء الأخ�ضر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148843 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأدوات والأجهزة الطبية و�أجهزة تقومي الأع�ضاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهدف الذهبي للخدمات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148846 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور واملعطرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز اال�ستثمار للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148848 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(البيع بالتجزئة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية) ،خدمات املطاعم،
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �آالء والق�سام ال�صيعري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148853 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى يقدم امل�شروبات والع�صائر والبوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمر عوين و�أحمد هاين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148858 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم اجلوالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النادر وغندورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148860 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء ،البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سريين ال�شرقية للمقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148861 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات داخلية للإطارات امل�ضغوطة ،عدة �إ�صالح الإطارات الداخلية ،حافالت� ،شاحنات،
�إطارات لعجالت املركبات ،هياكل مركبات ،مقطورات ،مقطورات مربدة ،قاطرات� ،إطارات
الهواء امل�ضغوط� ،شاحنات مع ميزة رافعة مدجمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ل�ؤل�ؤة �صحار املتكاملة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148862 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلامتي للأعمال الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148863 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الغ�سيل اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رنني الإتقان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148864 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة �سهول الباطنة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148865 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناعة عطور(الزيوت العطرية ،الزيوت اخلا�صة باملعاجلة بالعطور ،زيوت التدليك،
كرميات الب�شرة  ،غ�سول الب�شرة  ،العطور غري الطبية  ،م�ستح�ضرات التجميل  ،م�ستح�ضرات
التجميل اخلا�صة بالعناية باجل�سم والب�شرة ،ال�صابون التجميلي ،م�ستح�ضرات التبي�ض
للأغرا�ض التجميلية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خياط الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148870 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هايرب ماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سمائل املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148871 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة املو�سم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148873 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة(املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
املقاهي التي تقدم الوجبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذروة املجد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148874 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدار�س احل�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجوم املتلئلئة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148875 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مبيدات ح�شرات ،طاردات للكالب ،م�ستح�ضرات لإبادة الفئران ،مبيدات فطريات ،طاردات
ح�شرات ،خال�صات تبغ مبيدات ح�شرية ،غ�سول للحيوانات مبيدات ح�شرات ،مبيدات
�أع�شاب� ،سم فئران ،غراء للذباب ،م�ستح�ضرات البادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة،
مبيدات القراد ،مكمالت غذائية من حبوب الطلع� ،أعالف حيوانية معاجلة بالأدوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�سن القي�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148876 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إزالة ال�شعر بال�شمع ،خدمات ت�سريح ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع حممد احلارثي الف�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148878 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الل�ؤل ؤ� اخلفي للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148881 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي (تقدمي الآي�س كرمي واملثلجات) ،خدمات
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،نحت على الأغذية ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك
(الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طيب البوادي التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148883 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة للأثاث املنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أبو ر�شاد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148885 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع زينة واك�س�سوارات املركبات (ت�شمل منتجات العناية بال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سمات نزوى اخل�ضراء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148890 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148891 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فطائر ،معجنات ،بيتزا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم احل�صن للم�أكوالت العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148894 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بخور(بيع البخور) ،عطور(بيع العطور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل حمد الربواين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148898 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اململكة للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سوق املركزي ,عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148919 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،تغيري بطاريات ال�سيارات ،تلميع املركبات ،غ�سل املركبات،
ت�شحيم املركبات ،تنظيف املركبات� ،صيانة املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سدمي لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع اخلوير� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148922 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جناح جمان الذهبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148923 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع وجتهيز البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دخوين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148924 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(جلب الأيادي العاملة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع جنة العطاء العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148925 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب ترفيهية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صندوق الدويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صمحان ,عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148926 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجزة للألعاب الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ض
خارجية(�ألعاب االفرتا�ضي .)VR
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مكان للمقاوالت و التطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148927 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى يقدم امل�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة
باحلليب ،مثلجات �صاحلة للأكل ،لنب جممد حلويات مثلجة ،بوظة� ،شربات مثلجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء عوقد العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148928 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تعاون لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148929 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(�ألعب وامرح وتعلم) ت�سايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اخل�صيبية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الوادي الكبري� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148931 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ضحى بدر عبداللـه �آل ثاين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148933 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معاجلة عمليات الدفع ببطاقات االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم� ،إ�صدار
بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،االئتمان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك عمان العربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148934 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن �شام�س املحرمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148936 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد تغليف تو�سيد �أو ح�شو ,من الورق �أو الكرتون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمة للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :احليل اجلنوبية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148937 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،امل�ساعدة فـي �إدارة
الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،خدمات الو�ساطة التجارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سلوت للتكنولوجيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املوالح� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148938 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منتهى العطاء العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148939 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زبدة الفول ال�سوداين ،زبدة لب ال�شوكوالتة ،زبدة جوز الهند ،كرمية الزبدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�سام ون�صرى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148940 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم الكنافة واملعجنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة حما�سة الع�صرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148948 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلياد العربية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 8 :ر.ب� ,614 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148949 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(حمل �صالون جتميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز الفتاة الأنيقة للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع املعبيلة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148950 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل وال�صابون والعطورات والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الفخيم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العذيبة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148952 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتبة قرطا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإثراء ال�شاملة للخدمات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148954 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تاج اخلليج العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148955 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتبة قرطا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نا�صر بن �سليمان بن �سيف اجلهوري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148956 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز بدون خمرية ،فطائر ،معجنات ،معجنات مقطعة ،عجني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�سك للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148958 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يا�سر بن بدر بن علي ولدح�سن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148959 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات والوجبات واحللويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرافئ ال�سعادة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148960 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التو�صيل والنقل اللوجي�ستي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ينبوع ال�سعادة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148961 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الوادي الكبري للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148962 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق عربي املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148970 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س والأقم�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :را�شد بن �سامل بن حممد العلوي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148971 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فح�ص �آبار البرتول ،م�سح حقول البرتول ،م�سح الأرا�ضي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الغاية املتحدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148972 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة ال�شرق الأو�سط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148974 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم(,الكليات واجلامعات ،خدمات التدريب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كلية جمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148975 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات (بيع قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة) ،مقاومة ال�صد�أ (تنظيف
حمركات ال�سيارات من الكاربون).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سه املهديل ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148976 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم(امل�أكوالت) ،خدمات املقاهي(كوفـي �شوب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرقي العاملي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148979 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متور ،مك�سرات حم�ضرة ،لوز مطحون ،مك�سرات منكهة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجل�سا�سي للم�شاريع الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148984 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الكماليات و�أدوات التجميل واحلقائب والأحذية وال�ساعات واالك�س�سوارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجدين للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148985 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة برامج حا�سوب (�إ�صالح و�صيانة �أجهزة احلا�سوب وتطوير �شبكات احلا�سب الآيل)،
الت�صميم الداخلي(�أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التقنية الأوىل للخدمات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148989 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مندو�س املدينة املميز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148990 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات القانونية املتعلقة ر�سم اخلرائط براءات االخرتاع
(مكتب حماماة واال�ست�شارات القانونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مكتب �سعيد العامري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ال�صناعية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148992 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�صقل بالزجاج الربكاين اخلفاف�(,إ�صالح الزجاج واملنتجات الزجاجية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املوج للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148995 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار (الغ�سيل اجلاف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�سمة امل�ستقبل ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148996 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء ،الإن�شاءات حتت املاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين ،تعبيد الطرق ،ا�ست�شارات
�إن�شائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متكني للأنظمة الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

-72-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1415

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148997 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ،عقود النقل البحري ،النقل البحري ،خدمات النقل نقل الر�سائل �أو
الب�ضائع ،ال�سم�سرة فـي النقل ،النقل اللوجي�ستي ،ال�شحن بال�سفن ،ال�سم�سرة فـي ال�شحن،
دفع �أجرة ال�شحن فـي ميناء الو�صول ،ال�سم�سرة فـي ال�سفن ،تفريغ احلمولة ،ت�سليم
الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،التخزين ،ت�أجري امل�ستودعات ،ا�ستئجار ال�شاحنات ،النقل ،ت�أجري
حاويات التخزين ،تغليف الب�ضائع ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النور�س الالمع للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148998 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها والبيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة للمن�سوجات والأقم�شة ب�أنواعها والبيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر وبيع العبايات وال�شيل وبيع العطور و م�ستح�ضرات
التجميل والبخور و�صابون الزينة والبيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س
اجلاهزة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آالء علي الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149000 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف الإك�س�سوار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي بن هالل بن حممد بن را�شد ال�شبلي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149001 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم(مدر�سة خا�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�سفريالنجمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149002 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلدائق اجلديدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع نوفمرب � ,18سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149003 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات
الطبية(بيع الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية للم�شافـي والعيادات اخلا�صة واجلهات
احلكومية) ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات
الطبية(بيع الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية للأفراد فـي ال�صيدليات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط املدار العامليـ ـ ــة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149004 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رفيف م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149005 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطانات من الن�سيج للقبعات ،تباع بالقطعة� ،أغطية للموائد ،غري ورقية� ،أغطية للأ�سرة،
�أغطية للفر�ش� ،أغطية غري ورقية للموائد ،بطانيات لل�سفر �أغطية مرتاكبة ،بطانات
�أن�سجة� ،أعالم من الن�سيج �أو البال�ستيك ،ب�سط ،حلف من زغب العيدر �أغطية من الزغب،
مرابط من الن�سيج لل�ستائر� ،أكيا�س للمخدات� ،ستائر للأبواب ،واقيات �صدمات لأ�سرة
الأطفال �أغطية الأ�سرة ،حقائب كبرية للتخييم كونها معدة حلماية �أكيا�س النوم ،بطانيات
النزهات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد بن عو�ض بن نا�صر احل�ضرمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149006 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الطالء بالكروم (ت�شكيل ومعاجلة وطلي املعادن) ،الطلي باملعادن(ت�شكيل ومعاجلة وطلي
املعادن) ،معاجلة املعادن(ت�شكيل ومعاجلة وطلي املعادن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سلك خلدمات حقول النفط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بهالء ،خميلة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149008 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع فهم من�صور الهنائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149018 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم ،االمتحانات التعليمية ،مدار�س احل�ضانة ،تنظيم و�إدارة احللقات
الدرا�سية ،التعليم الديني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدر�سة �أحباب القران لتعليم القر�آن الكرمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149021 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تثمني العقارات ،ت�أجري العقارات� ،إدارة العقارات ،ال�سم�سرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زخارف م�سقط احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149022 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة جنات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع بو�شر التجاري� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149024 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة الر�ؤئ العميقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149025 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع املالب�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التاجر املتميز للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149026 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع املالب�س وملتزماتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التاجر املتميز للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149027 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�ض التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العبدالالت الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149037 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شريف ملا وراء البحار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة128493 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/11/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1308 :فـي 2019/9/8م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :عبدالرحمن �سيف البو�سعيدي للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الدونت ال�سعيدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 224 :ر.ب� ،322 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/10/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/28 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141912 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/10/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1377 :فـي 2021/1/31م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ريادة لتكنولوجيا ال�سيارات
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :أعمال اليوم �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :العذيبة اجلنوبية ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/10/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141912 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/10/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1377 :فـي 2021/1/31م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ريادة لتكنولوجيا ال�سيارات
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :حياة خلدمة ال�سيارات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/10/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141912 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/10/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1377 :فـي 2021/1/31م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ريادة لتكنولوجيا ال�سيارات
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :املدير الفني خلدمة ال�سيارات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلو�ض ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/10/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة16290 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/10/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  721 :فـي 2002/6/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا ويال كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ويال �أوبريي�شنز يو �إ�س � ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 4500 :بارك جرانادا� ،سويت  ،100كاالبا�سا�س  -كاليفورنيا
 ,91302الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/27 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة16291 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2003/3/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  734 :فـي 2003/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا ويال كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ويال �أوبريي�شنز يو �إ�س � ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 4500 :بارك جرانادا� ،سويت  ،100كاالبا�سا�س  -كاليفورنيا
 ,91302الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/27 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة16292 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/10/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  721 :فـي 2002/6/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا ويال كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ويال �أوبريي�شنز يو �إ�س � ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 4500 :بارك جرانادا� ،سويت  ،100كاالبا�سا�س  -كاليفورنيا
 ,91302الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/27 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103277 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/5/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1176 :فـي 2017/1/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سانوفـي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوميجا فارما �إينوفي�شن �أند ديفلومبنت �إن فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بلجيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فينكوويغ  9810 - 26النا�صرة ,بلجيكا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :بلجيكا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/5/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/27 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103278 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/5/15 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1176 :فـي 2017/1/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سانوفـي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوميجا فارما �إينوفي�شن �أند ديفلومبنت �إن فى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بلجيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فينكوويغ  9810 - 26النا�صرة ,بلجيكا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :بلجيكا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/5/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/27 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5779 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/12/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  673 :فـي 2000/6/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سو�سيتيه دى برودوى مارنيية البو�ستول
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :مارنييه  -البو�ستول ب�سكويت
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 32 :رو دى مون�سو  75008 -فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/7/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/27 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة128477 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/8/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1297 :فـي 2019/6/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سعيد حمد ال�صلتي للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :م�سقط املتقدمة للأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 124 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/10/5 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /10/27 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة135539 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1373 :فـي 2021/1/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�سقط اخلري للأعمال املتكاملة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :م�شاريع هي�سم ال�صليبي �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/10/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/27 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة142425 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2021/4/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1380 :فـي 2021/2/21م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مركز ال�شاهني للتخفي�ضات
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :العا�صمة العاملية لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 886 :ر.ب� ,511 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/10/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /10/27 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة57865 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2010/11/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 895 :فـي 2009/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سامل بن حمود بن ماجد الإ�سماعيلي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نورا الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة117383 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/4/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1246 :فـي 2018/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :صدف عمان �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سلو الدولية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 488 :ر.ب� ,117 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة399 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1991/10/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 460 :فـي 1994/8/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف هوفمان  -الرو�ش �أ.جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شيبالفارم ارزميتال جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :زيجيلهوف  ،17489 ،24غريف�سوالد� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28812 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة45 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 781 :فـي 2004/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :آ�سا �أبلوي براندينج �إ�س�.إيه�.آر�.إل
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أ�سا �أبلوى ايه بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ,70340ال اي � , 23 107 -ستوكهومل ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28813 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 781 :فـي 2004/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :آ�سا �أبلوي براندينج �إ�س�.إيه�.آر�.إل
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أ�سا �أبلوى ايه بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,70340 :ال اي � ,23 107 -ستوكهومل ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28814 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة6 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 781 :فـي 2004/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :آ�سا �أبلوي براندينج �إ�س�.إيه�.آر�.إل
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أ�سا �أبلوى ايه بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,70340 :ال اي � ,23 107 -ستوكهومل ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة2032 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1994/6/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 524 :فـي 1994/4/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ثورن ( اي بي ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زومتوبيل غروب ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :من�ساوية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هو�ش�سرتا�سة  6850 ,8دورنربن ,النم�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :النم�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة2034 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1994/6/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 524 :فـي 1994/4/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ثورن ( اي بي ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زومتوبيل غروب ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :من�ساوية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هو�ش�سرتا�سة  6850 ,8دورنربن ,النم�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :النم�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/11/2 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة

املهنــة

ا�سـم ال�شركـة

جي بي �سي بي �أي بي
هولدينغز ال ال �سي
جي بي �سي بي �أي بي
التجارة وال�صناعة
هولدينغز ال ال �سي
بروجيتك ماجنمت
التجارة وال�صناعة
�إت�ستيتيوت�,إنك (بي �إم �أي)
بروجيتك ماجنمت
التجارة وال�صناعة
�إت�ستيتيوت�,إنك (بي �إم �أي)
التجارة وال�صناعة

تاريخ الت�سجيل
2012/2/14

1

72716

2

72717

3

71034

4

71035

5

� 70557سما الغد للم�شاريع واال�ستثمار التجارة وال�صناعة

2011/4/10

6

 70851جموهرات داما�س (�ش.ذ.م.م) التجارة وال�صناعة

2011/10/23

7

70940

التجارة وال�صناعة

2011/10/26

8

26130

التجارة وال�صناعة

2001/8/13

9

39012

التجارة وال�صناعة

2006/2/21

28752 10

البنك التجاري (�ش.م.ق) التجارة وال�صناعة

2002/8/13

26652 11

التجارة وال�صناعة

2001/10/31

لوبريك�س �ش.م.ح
�شركة ظفار للمرطبات
واملواد الغذائية �ش.م.ع.ع
ال�شركة العمانية للنقل
البحري �ش.م.ع.م
جي �أي �أي كري�ستاالين
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رقم
م
العالمة
71149 12

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

جرنال موتورز �أل �أل �سي

التجارة وال�صناعة

2011/11/14

70860 13

�سمرية حممود معتوق

التجارة وال�صناعة

2011/10/23

26514 14

بريت�ش اير وايز بي.ال�.سي التجارة وال�صناعة

2001/10/14

71158 15

ذي جوديري تاير �أند روبر
كومباين

التجارة وال�صناعة

2011/11/15

26807 16

�سانوفـي

التجارة وال�صناعة

2001/12/4

70802 17

�سانوفـي

التجارة وال�صناعة

2011/10/19

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

71342 18
71343 19
71345 20
71346 21
71347 22
71348 23
71350 24

كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &

تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
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رقم
م
العالمة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/23

التجارة وال�صناعة

2011/11/30

التجارة وال�صناعة

2011/11/30

التجارة وال�صناعة

2011/11/30

التجارة وال�صناعة

2011/12/4

التجارة وال�صناعة

2011/12/4

التجارة وال�صناعة

1991/10/30

التجارة وال�صناعة

1991/10/21

� 24570 37شركة بهوان للمقاوالت �ش.م.م التجارة وال�صناعة

2001/1/10

71352 25
71353 26
71354 27
71355 28
71356 29
71417 30
71418 31
71419 32
71464 33
71465 34
35

6208

36

6161

ا�سـم ال�شركـة
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &

تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
كون�سرتك�شن ري�سريت�ش &
تكنولوجي جي ام بي ات�ش
اينوك للتجزئة ذ.م.م
اينوك للتجزئة ذ.م.م
ذا فرين�شز فوود كمبني
�إل �إل �سي
�شركة بهوان الهند�سية
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رقم
م
العالمة

املهنــة

ا�سـم ال�شركـة

تاريخ الت�سجيل

�شركة يونيفر�سال للخدمات
الهند�سية
الل�س انرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
(بي فـي اّي) �أنك
النجم لل�سفر وال�سياحة
التجارة وال�صناعة
�ش.م.م
م�شاريع دخون احلديثة التجارة وال�صناعة

2011/6/22

71185 42

او�ستال ليمتد

التجارة وال�صناعة

2011/11/16

71186 43

او�ستال ليمتد

التجارة وال�صناعة

2011/11/16

70921 44

ايه جي �سي ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

2011/10/25

73875 45

�أ�سبني تكنولوجي ,انك

التجارة وال�صناعة

2012/4/16

� 7300شركة الزامل للمكيفات القاب�ضة التجارة وال�صناعة

1992/8/16

التجارة وال�صناعة

2012/1/1

38

6160

71160 39
52791 40
68867 41

46

التجارة وال�صناعة

هينو جيدو�شا كابو�شيكي
72088 47
كاي�شا(هينو موتورز,ليميتد)
هينو جيدو�شا كابو�شيكي
التجارة وال�صناعة
72089 48
كاي�شا(هينو موتورز,ليميتد)

1991/10/21
2011/11/15
2008/8/9

2012/1/1

49

6097

فرمي جروب �آي بي �أل �أل �سي التجارة وال�صناعة

1991/9/25

50

6098

فرمي جروب �آي بي �أل �أل �سي التجارة وال�صناعة

1991/9/25

51

6029

بريتفـيك �سوفت درنك�س ليمتد التجارة وال�صناعة

1991/9/14
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الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
�إعـــالن
تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات عن طرح املناق�صتني املذكورتني �أدناه:
رقم
املناق�صة

ا�سم املناق�صة

ال�شركات
التي يحـق
لهـا اال�شرتاك

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

ت�صميم وتوريد
وتركيب وت�شغيل
(= 150/ر.ع)
2021/43
وتنفيذ و�ضمان ال�شركات امل�ؤهلة م�سبقا مائة وخم�سون 2021/11/11م 2021/12/16م
"حمدودة"
النظام املايل
رياال عمانيا
احلكومي

2021/44
"دولية"

�إن�شاء �سد
ال�شركات العاملية
احلماية
وال�شركات املحلية
من خماطر
(= 1500/ر.ع)
املتخ�ص�صة فـي
الفي�ضانات على
�ألف
مقاوالت �إن�شاء
2021/11/18م 2021/12/27م
اخلانق اجلبلي
ال�سدود وامل�سجلة لدى وخم�سمائة
بوادي عدي
بوالية العامرات الأمانة العامة ملجل�س ريال عماين
املناق�صات بالدرجة
مبحافظة
املمتازة
م�سقط

ميكـن احل�صــول علـى م�ستنـدات ال�شروط واملوا�صفــات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع
الإلكرتوين ( )https://etendering.tenderboard.gov.omحتى التاريخ املذكور باجلدول
�أعـاله ،على �أن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.
علــى جميــع ال�شركــات �أن ترفــق مــع عطاءاتهــا ت�أميــنا م�ؤقتــا ف ــي �صــورة �ضمــان م�صرف ــي
�أو �شيك م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة
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العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني العام ملجل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما
من تاريخ تقدمي العطاءات ،وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فـيه،
على �أن يتم �إرفاق �صورة من ال�ضمان امل�صرفـي �أو ال�شيك امل�صدق عليه مع العر�ض املقدم
من ال�شركة فـي املوقع الإلكرتوين (خدمة �إ�سناد) واالحتفــاظ ب�أ�صــل ال�ضمــان امل�صرف ــي
�أو ال�شيك امل�صدق عليه �إىل �أن يتم طلبه من قبل الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات.
يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور �أعاله قبـل
ال�ساعــة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات ،ولن يعتد بالعطاءات املقدمة
بعد هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري.
�ستعطى الأف�ضلية فـي الإ�سناد لل�شركات �أو امل�ؤ�س�ســات التــي ي�شتمــل عطا�ؤهــا علــى �أكبــر
ن�سبة تعمني ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية.
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخـر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�صاحب ال�سمو ال�سيد حامت بن تركي بن �سيف �آل �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�صحوة احلديثة للهند�سة واملقاوالت والتجارة الرائدة �ش.م.م
يعلن �صاحب ال�سمو ال�سيد حامت بن تركي بن �سيف �آل �سعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
ال�صحوة احلديثة للهند�سة واملقاوالت والتجارة الرائدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1138933وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/10/28م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 1650 :ر.ب133 :
هاتف رقم96171111 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطرق ال�سبع �ش�.ش.و
يعلن مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطرق ال�سبع �ش�.ش.و،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1344691وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -بناية �سيتكو  -الدور الأول  -مكتب رقم201 :
هاتف رقم93620790 - 24791544 - 24709576 :
فاك�س رقم24700485 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الكويتية للتجارة الدولية �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة الكويتية للتجارة
الدولية �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1035893وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإجناز ال�سريع العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإجناز ال�سريع
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1222249وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفار�س العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الفار�س العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1157375
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم97466012 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأهداف الذكية الوطنية �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الأهداف الذكية الوطنية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1109755وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
آ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم97466012 - 22368462 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ن�سور �شنا�ص العاملية للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سور �شنا�ص العاملية
للتجارة واال�ستثمار�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1328911
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - 3745 :جممع رقم237 :
مبنى رقم - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم22 :
�ص.ب 1546 :ر.ب121 :
هاتف رقم - 99370407 :فاك�س رقم24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن علي بن نا�صر ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلوت الف�ضي للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن علي بن نا�صر ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلوت الف�ضي للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1015806وللم�صفي وحـده حق
متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم93367575 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-102-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1415

�سمري بن عبداللـه بن مبارك الهادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سكاليد�س العاملية �ش.م.م
يعلن �سمري بن عبداللـه بن مبارك الهادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�سكاليد�س العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1130049وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/20م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 700 :ر.ب114 :
هاتف رقم97078884 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليل بن �إبراهيم بن �سعود الغداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب احلدود املا�سية �ش.م.م
يعلن خليل بن �إبراهيم بن �سعود الغداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عرب احلدود املا�سية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1353690وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/24م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 146 :ر.ب133 :
هاتف رقم92495535 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن حمد بن حممد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل �شم�س العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن حمد بن حممد ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبل �شم�س العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1062372وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/8/8م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96566155 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن خلفان بن عبداللـه الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما البطني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سامل بن خلفان بن عبداللـه الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما البطني للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1121060وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92070330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�سعود بن عبداللـه بن م�سعود البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ق�صر الزمان للتجارة  -تو�صية
يعلن م�سعود بن عبداللـه بن م�سعود البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ق�صر الزمان
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1181225وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم98919209 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عي�سى بن نا�صر بن �سعيد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو �أ�سعد الوهيبي املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن عي�سى بن نا�صر بن �سعيد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو �أ�سعد الوهيبي
املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1166005وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1285 :ر.ب112 :
هاتف رقم95177990 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعود بن حممد بن �أحمد احلمريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مراحب للتجميل الراقي �ش.م.م
يعلن �سعود بن حممد بن �أحمد احلمريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مراحب للتجميل
الراقي �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1330533وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم96739346 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سن بن مو�سى بن يو�سف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فابريكا�ست �ش.م.م
يعلن ح�سن بن مو�سى بن يو�سف �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فابريكا�ست �ش.م.م ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1200938وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/29م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 385 :ر.ب114 :
هاتف رقم - 24799350 :فاك�س رقم24701098 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مروان بن مرهون بن �سيف الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة البناء احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مروان بن مرهون بن �سيف الرحبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البناء احلديثة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1534645وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 245 :ر.ب116 :
هاتف رقم99321328 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شــــاكر هـــارون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلزر ال�سبع للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �شاكر هارون �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلزر ال�سبع للتجارة �ش�.ش.و ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1215652وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/11م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم91034444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن علي بن �سيف اخلوالدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة الباطنة الذهبية للمقاوالت �ش.م.م
يعلن �سيف بن علي بن �سيف اخلوالدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منارة الباطنة الذهبية
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1208582وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 602 :ر.ب116 :
هاتف رقم99266455 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهام للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النهام للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1006032وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 355 :ر.ب316 :
هاتف رقم99755088 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جمال بن حبيب بن عبداللـه القري�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني هاط للتجارة �ش.م.م
يعلن جمال بن حبيب بن عبداللـه القري�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�ساتني هاط للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1174399وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
�ص.ب 602 :ر.ب116 :
هاتف رقم99266455 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طالب بن �سعيد بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول دوت للتجارة �ش.م.م
يعلن طالب بن �سعيد بن �سامل البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول دوت للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1180812وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
دوت  -والية �ضنك  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم96007996 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الهند�سية املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليج الهند�سية
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1770225وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 644 :ر.ب130 :
هاتف رقم99267653 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للتنمية والأعمال الدولية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية للتنمية
والأعمال الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1158416
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 644 :ر.ب130 :
هاتف رقم99267653 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن علي بن حممد الري�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أر�ض النحا�س املت�ألقة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن علي بن حممد الري�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض النحا�س املت�ألقة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310284وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99235222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أطياف الرنج�س العاملية للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن علي بن حممد الري�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أطياف الرنج�س العاملية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1309880وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99235222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة زهرة �شنا�ص املت�ألقة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن علي بن حممد الري�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهرة �شنا�ص املت�ألقة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1309769وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99235222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة امل�سار امل�ستقيم املميز للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن علي بن حممد الري�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�سار امل�ستقيم املميز
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1309782وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99235222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن مقبل العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة العربية ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن مقبل العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلودة العربية
ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1217099
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
المــور التــي تتعلـ ــق
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 1 :ر.ب211 :
هاتف رقم99090027 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أدهم بن غالب بن عبداللـه اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تعمري اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أدهم بن غالب بن عبداللـه اليافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تعمري اجلنوب للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1252407وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الدهاريز ال�شمالية  -والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم93444432 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-113-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1415

�إ�سماعيل بن علي بن حامد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إ�سماعيل بن علي بن حامد العربي و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن �إ�سماعيل بن علي بن حامد العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إ�سماعيل بن علي بن
حامد العربي و�شركاه للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،3205789وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 216 :ر.ب324 :
هاتف رقم99316636 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أرزات ال�شمالية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرزات ال�شمالية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1021119وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95061177 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتياز الأول الراقي �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة االمتياز الأول الراقي �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1320227وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم97466002 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت التجاري العاملي �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البيت التجاري
العاملي �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1698818وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب 338 :ر.ب118 :
هاتف رقم - 24484107 :فاك�س24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن هالل بن علي اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صالح للأعمال املتطورة �ش.م.م
يعلن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صالح للأعمال املتطورة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1126437وللم�صفي وحـده حق
متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1296 :ر.ب112 :
هاتف رقم95559553 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية للأ�سماك �ش.م.م
يعلن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العربية للأ�سماك
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1548913وللم�صفي وحـده حق
متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
اخلوير ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1296 :ر.ب112 :
هاتف رقم95559553 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن عبداللـه بن م�سلم املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سيف وهود للتعمري �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبداللـه بن م�سلم املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �سيف وهود
للتعمري �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1084324وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/6م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم99881109 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن الزواق للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبداللـه بن م�سلم املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فن الزواق للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1198025وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/9/6م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم99881109 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن حمدان العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا املتكاملة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن حمدان العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مزايا املتكاملة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1161123وللم�صفي وحـده حق متثيــل
المــور
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 107 :ر.ب111 :
هاتف رقم91985577 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن عبداللـه بن بدر ال�صوافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صوافـي للخدمات التجارية �ش.م.م
يعلن �سلطان بن عبداللـه بن بدر ال�صوافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صوافـي للخدمات
التجارية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1135412وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 6 :ر.ب322 :
هاتف رقم96696667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �سعيد بن املر الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تراث القريتني للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن �سعيد بن املر الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تراث القريتني للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1030273وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/11/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99230860 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن م�صبح بن را�شد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعقلة للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن م�صبح بن را�شد الرو�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املعقلة للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3181286وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 318 :ر.ب319 :
هاتف رقم93330607 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�سلم بن الدعن بن مبارك امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة غدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن م�سلم بن الدعن بن مبارك امل�شيخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة غدية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1142796وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم98911119 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حامد بن �أحمد بن �سعيد قطميم املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأخوة املتحدين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حامد بن �أحمد بن �سعيد قطميم املرهون �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأخوة املتحدين
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،2037785
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم99493772 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سامل بن �سليم الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمة الهرم الربونزية  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سامل بن �سليم الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قمة الهرم الربونزية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1292755وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 907 :ر.ب320 :
هاتف رقم97778937 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طالب بن حممد بن �شعبان الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النعمان للنجارة والديكور  -ت�ضامنية
يعلن طالب بن حممد بن �شعبان الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النعمان للنجارة
والديكور  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1720864وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
�ص.ب 281 :ر.ب115 :
هاتف رقم99361869 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساج العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ساج العاملية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٤٩٥٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداجلليل بن حممد بن عبداللـه البلو�شي وولده  -تو�صية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداجلليل بن
حممد بن عبداللـه البلو�شي وولده  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٨٠٦٩٥٣٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن عبداللـه بن حممد العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمراين احلديثة  -تو�صية
يعلن حمد بن عبداللـه بن حممد العمراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العمراين احلديثة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٢٢٣٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٦٠١٠٥٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �سعيد بن ك�سيح الظهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قهوة الأمرية  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سعيد بن ك�سيح الظهوري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قهوة الأمرية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٢٦٥١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٤٧:ر.ب٨١١:
هاتف رقم٩٧٠٠٢٢٠٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الوطنية للأعمال والهند�سة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية الوطنية
للأعمال والهند�سة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٦٢٥٥٠٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الوطنية الأولى �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية الوطنية
الأوىل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٩٧٣٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية اخلليجية الأولى �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية اخلليجية
الأوىل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٧٠٠٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء العاملية املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صحراء العاملية
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٧٧٠٢٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حميد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بروك�س خلدمات التعليم �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حميد بن �سعيد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بروك�س خلدمات
التعليم �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٥٠٦٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
القرم  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٥٢٢٢٥٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الكواكب ملعدات ال�سالمة ومكافحة احلريق �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حميد بن �سعيد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكواكب ملعدات ال�سالمة
ومكافحة احلريق �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١١٠٩٤وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٥٢٢٢٥٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ن�صر بن حمود بن �سعيد البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة بحر اخلليج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ن�صر بن حمود بن �سعيد البطا�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ل�ؤل�ؤة بحر اخلليج
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٦٠٣٧١٠٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٩٩٣٧٥٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمود بن �سعيد بن حبيب البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمود و�سيف �أبناء �سعيد البطا�شي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن �سعيد بن حبيب البطا�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمود و�سيف �أبناء �سعيد
البطا�شي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٦٠٥٥٠١٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٣٣٠٠٠٩٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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في�صل بن �سعيد بن حممد ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال انطاله للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن في�صل بن �سعيد بن حممد ال�ساملي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال انطاله للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1122236وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/31م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 3 :ر.ب119 :
هاتف رقم92628285 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ف�ؤاد بن جعفر بن حممد ال�ساجواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الإميان �ش.م.م
يعلن ف�ؤاد بن جعفر بن حممد ال�ساجواين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نور الإميان �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤٠٣٢٩٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٣٤٤٢:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٣١٦٤٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن علي بن عبداللـه الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عمر بن علي بن عبداللـه الناعبي للتجارة �ش�.ش.و
يعلن عمر بن علي بن عبداللـه الناعبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عمر بن علي بن عبداللـه
الناعبي للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٩٣٩٤٥
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٣٨٨١٧٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن علي بن خدمي اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بن يديد �ش.م.م
يعلن �سعيد بن علي بن خدمي اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع بن يديد �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٣٩١٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٢٢٤٥٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن علي بن حممد الري�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل الورد للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن علي بن حممد الري�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معامل الورد للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٠١٧٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٢٣٥٢٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالرحمن بن �سامل بن عبود اخل�شر اجلعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سامل الدولية  -تو�صية
يعلن عبدالرحمن بن �سامل بن عبود اخل�شر اجلعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو �سامل
الدولية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٩٠٦٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٨٤٤٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حميد بن حمد بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام ال�شارق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حميد بن حمد بن �سامل احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة و�سام ال�شارق للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٧٤٠٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املنرتب  -والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ٦٠٨:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٨٨٨٨٦٠١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للحوم �ش.م.م
تعلن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبعاد للحوم �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٤٧٢٧وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٠١٠:ر.ب١٣٢:
هاتف رقم٩١٤٠٢٨٤٢:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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عبداللـه بن يو�سف بن عبداللـه اخلوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلوري الرائدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن يو�سف بن عبداللـه اخلوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلوري الرائدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٨١٨٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٤٥٢٤٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وحدة ال�شرق الأو�سط للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وحدة ال�شرق
الأو�سط للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٦٢٠٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٤٧١:ر.ب٣١٤:
هاتف رقم٩٥١١٥٦٨٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرواق للعناية الطبية �ش.م.م
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرواق للعناية
الطبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٧٤٦١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢٢:ر.ب٣٣٩:
هاتف رقم٩٩٠٥٥٢٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الر�ؤية الرقابية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سعيد بن �شيخان العدواين و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب الر�ؤية الرقابية لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن �سعيد بن
�شيخان العدواين و�أوالده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣١٣٣٩٦٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٤:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٥١٣٣٣٠٥ - ٩٥٥٤١٣٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نخيل للحلول البيئية وال�صناعية �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة نخيل للحلول البيئية وال�صناعية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٢٩٠٣٣٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٥٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم ٢٤٤٩٩٨٥٨:فاك�س رقم٢٤١٢١٣٣٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جنالء بنت �شهاب بن رجب البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة ال�صمود للتجميل �ش.م.م
تعلن جنالء بنت �شهاب بن رجب البلو�شية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة وردة ال�صمود
للتجميل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٩٢٢٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٩٢٧:ر.ب١٠٠:
هاتف رقم٩٥١٦٩٠٠٤:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�أحمد بن عبداللـه بن �صالح الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رمال �شاطي �صحار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن �صالح الربيكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال �شاطي �صحار
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٤٦٠٣٥
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣١٧٨٥٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي �صحار الذهبي  -تو�صية
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن �صالح الربيكي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شاطي �صحار الذهبي -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٣٠٣٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣١٧٨٥٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�صطفى بن غالم بن علي باقر اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العلم للنقليات �ش.م.م
يعلن م�صطفى بن غالم بن علي باقر اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العلم للنقليات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٣٤٩٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٣:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٩٥٢٢٠٥٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�صوح للمقاوالت �ش.م.م
يعلن م�صطفى بن غالم بن علي باقر اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الن�صوح للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤١٠٢٩٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٣٤:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٩٥٢٢٠٥٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الف�صول الأربعة العاملية �ش.م.م
يعلن م�صطفى بن غالم بن علي باقر اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الف�صول الأربعة
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٩٨٢٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٣٤:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٩٩٤٦٦٣٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن �أحمد بن �سعيد عكعاك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن �أحمد �سعيد عكعاك و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبدالعزيز بن �أحمد بن �سعيد عكعاك �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن �أحمد
�سعيد عكعاك و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٢١٥٣٠٦٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٧٥٧٧٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن خلفان بن نا�صر الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عماد الدين للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �سامل بن خلفان بن نا�صر الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عماد الدين للتجارة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٥١٦١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٣٧٠:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٤٤٩١٧٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن را�شد بن خمي�س ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن النه�ضة اجلديدة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن را�شد بن خمي�س ال�سنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ركن النه�ضة اجلديدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٦٥١٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٢٦٤٨٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سعيد بن �صالح امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الوادي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن خالد بن �سعيد بن �صالح امل�صلحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج الوادي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٥٤٥٨٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املوالح  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٦٩:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٠٩٠٧٦٦٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سعود بن �سعيد البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل عقدا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سعود بن �سعيد البطا�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظالل عقدا للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٧٥٥٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٧٦٠٧١١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن حميد بن عبيد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �إبراهيم العربي للتجارة  -تو�صية
يعلن �إبراهيم بن حميد بن عبيد العربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �إبراهيم العربي
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣١١٧١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٠٥١٥٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عدي بن علي بن �صالح ال�صلتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر امللكي املتميز  -ت�ضامنية
يعلن عدي بن علي بن �صالح ال�صلتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ج�سر امللكي املتميز -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٣١٩٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٩٠:ر.ب٣١٨:
هاتف رقم٩٢٢٥٣٨٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الريان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط الريان للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٦٣٩٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٢٤٥٩٠٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهيم بن ح�سن بن �سيف الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني احلرادي للتجارة �ش.م.م
يعلن فهيم بن ح�سن بن �سيف الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�ساتني احلرادي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨١٧٤٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٠٨:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٨٨٥٤٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الغيزين احلديثة للمقاوالت  -تو�صية
يعلن �سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال الغيزين احلديثة
للمقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٦٥٦٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٥٥:ر.ب٣٢٦:
هاتف رقم٩٢٦٣٢٩١٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع املرتفعات للمقاوالت  -تو�صية
يعلن �سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع املرتفعات للمقاوالت -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٧٢٣٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٥٥:ر.ب٣٢٦:
هاتف رقم٩٢٦٣٢٩١٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بخيت بن �سامل بن بخيت قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حجيف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بخيت بن �سامل بن بخيت قطن أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حجيف للتجارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠١٦٢٥٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٣٥٠٥٠٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مالك بن حممد بن �شهاب اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأركان املتحدة للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلن مالك بن حممد بن �شهاب اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأركان املتحدة للم�شاريع
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٥٠٨٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٨١٠٨٠١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن م�سلم بن غامن الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم للهند�سة والتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن م�سلم بن غامن الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجم للهند�سة والتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٣٠٨٣٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٣٥:ر.ب١٣٤:
هاتف رقم٩٥٣٣٣٣٣٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد الر�ؤيا للتدريب الإداري �ش.م.م
يعلن �سامل بن م�سلم بن غامن الكثريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معهد الر�ؤيا للتدريب
الإداري �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٢٢٩٣٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٧٨٣:ر.ب١١٣:
هاتف رقم٩٥٣٣٣٣٣٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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املركز العماين خلدمات رجال الأعمال (ت�ساهيل)
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة العاملية للم�شاريع �ش.م.م
يعلن املركز العماين خلدمات رجال الأعمال (ت�ساهيل) �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املتحدة
العاملية للم�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٥٨٢١وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/١/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٣٠:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٣٨٥٠٠٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن عبدال�صمد بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إ�سماعيل بن دروي�ش بن �سليمان البلو�شي و�شريكه للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن عبدال�صمد بن علي العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إ�سماعيل بن
دروي�ش بن �سليمان البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧١٢٩٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥١١:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٢٢٢٩٢٧٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نوح بن �أحمد بن حممد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغار الهند�سية �ش.م.م
يعلن نوح بن �أحمد بن حممد البو�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغار الهند�سية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٧٣٩٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�شمالية -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٢٧٢:ر.ب١٣٢:
هاتف رقم٩٨٢٧٨٧١٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالدة بنت حممد بن جمعة البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلالدة احلديثة للتجارة �ش.م.م
تعلن خالدة بنت حممد بن جمعة البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلالدة احلديثة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٥٥٩٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٣م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٤٠٩٨٦٨٤:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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وليد بن حمد بن حممد تباع الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صرح الفريد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن وليد بن حمد بن حممد تباع الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صرح الفريد
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٤٠٨٦٦٢٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ٨٦٨:ر.ب٤١١:
هاتف رقم٩٥٧٦٦٣٣٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالغفور بن حممد بن �شريف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حارة البلو�ش الذهبية للتجارة  -تو�صية
يعلن عبدالغفور بن حممد بن �شريف البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حارة البلو�ش الذهبية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٢٣٩٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٨٢٠٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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في�صل بن عو�ض بن بطي املنظري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فر�سان الوا�صل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن في�صل بن عو�ض بن بطي املنظري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فر�سان الوا�صل للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٥٩٢٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٥٦٧٠٩٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن م�سلم بن علي املهري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار جوفاء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن م�سلــم بن علـ ــي امله ــري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إعمار جوفاء للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1271564وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار
هاتف رقم98111129 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن عبداللـه بن
علي الكلباين و�أوالده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،3145492وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 2 :ر.ب322 :
هاتف رقم91136918 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر املدينة للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بدر املدينة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1035335وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 2 :ر.ب322 :
هاتف رقم91136918 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه �أحمد فرج مبارك كوفان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوفان للنقل �ش.م.م
يعلن عبداللـه �أحمد فرج مبارك كوفان أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كوفان للنقل �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1118737وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/8/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
هاتف رقم99494440 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صباح بن �أحمد بن احلاج مراد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدار للم�شاريع ال�سياحية والرتفيهية �ش.م.م
يعلن �صباح بن �أحمد بن احلاج مراد الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدار للم�شاريع
ال�سياحية والرتفيهية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1339325
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99331179 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طالل بن حمود بن ربيع ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيدي ال�سريعة للتجارة �ش.م.م
يعلن طالل بن حمود بن ربيع ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأيدي ال�سريعة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1038257وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 3773 :ر.ب112 :
هاتف رقم94555800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن علي بن �سعيد املع�شري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�شرق الدولية املتحدة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن علي بن �سعيد املع�شري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوم ال�شرق الدولية
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1274253وللم�صفـ ــي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم94665565 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العر�ش الذهبي للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة العر�ش الذهبي للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1022244وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم97466002 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شني زهينقياجن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة �ش.م.م
يعلن �شني زهينقياجن أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1293929وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/20م ،وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1099 :ر.ب130 :
هاتف رقم91710760 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب روعة الت�ألق للخدمات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجر امل�شرق الرائدة �ش.م.م
يعلن مكتب روعة الت�ألق للخدمات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفجر امل�شرق الرائدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1281605وف ــقا التف ــاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ
2021/9/30م ،وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96526911 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمود بن هالل بن يو�سف الهوتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمال بن حمود الهوتي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن هالل بن يو�سف الهوتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمال بن حمود الهوتي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1030160
وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم92820804 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طارق بن عبداللطيف بن داود الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط امل�ستقبل الدولية �ش.م.م
يعلن طارق بن عبداللطيف بن داود الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط امل�ستقبل
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1809016وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/17م ،وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 2223 :ر.ب112 :
هاتف رقم96085547 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هو�س البحار �ش.م.م
يعلن طارق بن عبداللطيف بن داود الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هو�س البحار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1101014وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/17م ،وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1117 :ر.ب133 :
هاتف رقم96085547 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن م�سلم بن �أحمد تبوك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت حجوج للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أحمد بن م�سلم بن �أحمد تبوك �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت حجوج للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2169711وللم�صفـ ــي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم99093600 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�صرار ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن م�سلم بن �أحمد تبوك أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اال�صرار ال�شاملة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1047983وللم�صفـ ــي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم99093600 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ميمونة بنت �سعيد بن حم�سن احلجرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم بدبد للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن ميمونة بنت �سعيد بن حم�سن احلجرية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سائم بدبد للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1076921وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/11/2م ،وللم�صفـ ــية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
فنجاء  -والية بدبد  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم94441417 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضانة الرو�ضة ال�سعيدة �ش.م.م
يعلن هود بن يحيى بن �سالـ ــم احلوقانـ ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة ح�ضانــة الرو�ضة
ال�سعيدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1011454وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/17م ،وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 713 :ر.ب133 :
هاتف رقم96699989 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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غامن بن �شطيط بن �سعيد القعنوين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات الوطن الأخ�ضر للتجارة  -تو�صية
يعلن غامن بن �شطيط بن �سعيد القعنوين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة مل�سات الوطن الأخ�ضر
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1282164وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/12م ،وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 154 :ر.ب315 :
هاتف رقم99346838 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الربكة اخل�ضراء للتجارة  -تو�صية
يعلن غامن بن �شطيط بن �سعي ــد القعنونــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أر�ض الربك ـ ــة
اخل�ضراء للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1274582
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/12م ،وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 154 :ر.ب315 :
هاتف رقم99346838 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن خمي�س املزروعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي �صحار الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن علي بن خمي�س املزروعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة روا�سي �صحار الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1183769وللم�صفـ ــي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم98082104 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سهيل بن مو�سى بن خمي�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباحث الدولية �ش.م.م
يعلن �سهيـل بن مو�سـى بن خمي�س أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة الباحــث الدوليــة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1685910وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92884144 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل جنوب ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
تالل جنوب ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٤١٠٧٥٤٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مركز �صور امللكي للعيادات التخ�ص�صية  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مركز
�صور امللكي للعيادات التخ�ص�صية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢٣٤٠٦٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الرتابط  -تو�صية
يعلـن مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
جوهرة الرتابط  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢١٧٣٥ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �سماء الدقم املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
م�شاريع �سماء الدقم املتحدة للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢١٣٦٨٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن �سليمان الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ذوق ال�شباب للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممد بن �سامل بن �سليمان الكلباين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ذوق ال�شباب للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٥٩٣٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع ال�شم�س املتحدة  -تو�صية
يعلـن حممد بن �سامل بن �سليمان الكلباين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شعاع ال�شم�س
املتحدة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٥٩٢٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن جمعة بن خمي�س البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال امل�ستقبل الواعدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن جمعة بن خمي�س البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أجيال امل�ستقبل الواعدة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٠٠٧٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حامد بن حمود بن حامد الرجيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن حمود بن حامد الرجيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حامد بن حمود بن حامد الرجيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة علي بن حمود بن حامد
الرجيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٠٩٠١٤٥ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�صالح بن م�سلم بن حديد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شفق لتقنية املياه �ش.م.م
يعلـن �صالح بن م�سلم بن حديد امل�سكري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�شفق لتقنية املياه
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٣٤٣٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطارد املتحدة �ش.م.م
يعلـن �صالح بن م�سلم بن حديد امل�سكري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عطارد املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٨٥٤٩٠ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه لال�ست�شارات الإدارية واالقت�صادية واملالية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحالت ال�شرقية �ش.م.م
يعلـن مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه لال�ست�شارات الإدارية واالقت�صادية واملالية ب�صفـت ـ ــه
امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املحالت ال�شرقية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٤٨٩١٥١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمفوظ بن را�شد بن عبداللـه الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزبيل القدمي التجارية �ش.م.م
يعلـن حمفوظ بن را�شد بن عبداللـه الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع الزبيل
القدمي التجارية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٧٠٨١ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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هالل بن را�شد بن �سيف الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلقيمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن هالل بن را�شد بن �سيف الكلباين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة احلقيمي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٠٨٩٦٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أبو �سعود لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ ري�سوت للتجارة واملقاوالت -تو�صية
يعلـن �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شموخ ري�سوت للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٨٤٩٧ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار ال�سعادة ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أنوار ال�سعادة ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠٨٣٠٣ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب م�سقط للمحا�سبة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سرين للخياطة �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�سرين للخياطة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٢٥٣٢٧ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خالد بن فرج بن �صنجور
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد و�أحمد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن فرج بن �صنجور ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة خالد و�أحمد للتجارة  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٧٧٣٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن �سيف بن �سليم ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف �شنا�ص �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سيف بن �سليم ال�سناين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أرياف �شنا�ص �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣١٥٨٨ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فاطمة بنت �سامل بن �سعيد النبهانية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة املدة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن فاطمة بنت �سامل بن �سعيد النبهانية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة جوهرة املدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٤٥٠٣١ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�سامل بن مطر بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرحال للنقليات �ش.م.م
يعلـن �سامل بن مطر بن �أحمد ال�شنفري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الرحال للنقليات �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٠٤٤١ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن عبيد بن حمد املحرزي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفوالذ للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن عبيد بن حمد املحرزي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الفوالذ للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٢١٢٣١٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن عبيد بن حمد املحرزي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن عبيد بن حمد املحرزي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سعيد بن عبيد بن حمد
املحرزي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٣٠٩٤٣١٦
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلمان بن حيدر بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو ميقات احلديثة �ش.م.م
يعلـن �سلمان بن حيدر بن ح�سن اللواتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �أبو ميقات
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٢٨٥٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق وادي اجلزي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طريق وادي اجلزي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٩٩٦٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع الراقي ملواد البناء �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
الإبداع الراقي ملواد البناء �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٠٥٧١٤
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق ال�سماء الزرقاء الوطنية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
رونق ال�سماء الزرقاء الوطنية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢٨٢٤٧٠ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خط امل�ستقبل الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
م�شاريع خط امل�ستقبل الوطنية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٦٥٤٠١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�شييد للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
ت�شييد للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥١٧٢٨ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري فهود اللوج�ستية  -تو�صية
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�س�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
�صحاري فهود اللوج�ستية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٣٦١٢٨ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب امل�ستنري لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيام النادرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب امل�ستنري لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأيام
النادرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٨٤٩٥٤
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نبهان بن خليفة بن من�صور العمريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر املحيول للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن نبهان بن خليفة بن من�صور العمريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ب�شائر املحيول
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٢٩١١ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن خلفان ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف الباطنة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سعيد بن خلفان ال�سعدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أطياف الباطنة
املتحدة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٣٤٦٠ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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