
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1415(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء
قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2021/513     �ســـادر فـي 2021/11/4 بنقل مقر املحكمة االبتدائية 

فـي والية �سحم.

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

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

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

اإعـــالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

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

الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات
اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 43 و2021/44.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحوة احلديثة للهند�سة واملقاوالت والتجارة 

الرائدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطرق ال�سبع �ص.�ص.و.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الكويتية للتجارة الدولية �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإجناز ال�سريع العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفار�ص العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأهداف الذكية الوطنية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سور �سنا�ص العاملية للتجارة واال�ستثمار �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلوت الف�سي للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سكاليد�ص العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب احلدود املا�سية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل �سم�ص العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما البطني للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سر الزمان للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأ�سعد الوهيبي املتحدة للتجارة واملقاوالت �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراحب للتجميل الراقي �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فابريكا�ست �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزر ال�سبع للتجارة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الباطنة الذهبية للمقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهام للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني هاط للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول دوت للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الهند�سية املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للتنمية واالأعمال الدولية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص النحا�ص املتاألقة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف الرنج�ص العاملية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة �سنا�ص املتاألقة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار امل�ستقيم املميز للتجارة - تو�سية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة العربية ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تعمري اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سماعيل بن علي بن حامد العربي و�سركاه 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزات ال�سمالية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االمتياز االأول الراقي �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت التجاري العاملي �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سالح لالأعمال املتطورة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لالأ�سماك �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سيف وهود للتعمري �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن الزواق للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا املتكاملة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سوافـي للخدمات التجارية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث القريتني للتجارة - تو�سية.

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

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة الهرم الربونزية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النعمان للنجارة والديكور - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساج العاملية للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداجلليل بن حممد بن عبداللـه البلو�سي 

وولده - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمراين احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قهوة االأمرية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية الوطنية لالأعمال والهند�سة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية الوطنية االأوىل �ص.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية اخلليجية االأوىل �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء العاملية املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بروك�ص خلدمات التعليم �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكواكب ملعدات ال�سالمة ومكافحة احلريق �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة بحر اخلليج للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اأبناء �سعيد البطا�سي للتجارة -  اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود و�سيف 

ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور االإميان �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر بن علي بن عبداللـه الناعبي للتجارة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن يديد �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل الورد للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سامل الدولية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام ال�سارق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للحوم �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلوري الرائدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وحدة ال�سرق االأو�سط للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواق للعناية الطبية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سعيد بن �سيخان العدواين واأوالده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل للحلول البيئية وال�سناعية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة ال�سمود للتجميل �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال �ساطي �سحار للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطي �سحار الذهبي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العلم للنقليات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سوح للمقاوالت �ص.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سول االأربعة العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن اأحمد �سعيد عكعاك واأوالده للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عماد الدين للتجارة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن النه�سة اجلديدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الوادي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اإبراهيم العربي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر امللكي املتميز - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الريان للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني احلرادي للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الغيزين احلديثة للمقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع املرتفعات للمقاوالت - تو�سية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأركان املتحدة للم�ساريع احلديثة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم للهند�سة والتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد الروؤيا للتدريب االإداري �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة العاملية للم�ساريع �ص.م.م.

اإ�سماعيل بن دروي�ص بن �سليمان البلو�سي  اأعمال الت�سفـية ل�سركة  اإعالن عن بدء 

و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغار الهند�سية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلالدة احلديثة للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرح الفريد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارة البلو�ص الذهبية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان الوا�سل للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار جوفاء للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين واأوالده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر املدينة للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوفان للنقل �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدار للم�ساريع ال�سياحية والرتفيهية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيدي ال�سريعة للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم ال�سرق الدولية املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العر�ص الذهبي للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجر امل�سرق الرائدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمال بن حمود الهوتي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط امل�ستقبل الدولية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هو�ص البحار �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت حجوج للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�سرار ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم بدبد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سانة الرو�سة ال�سعيدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات الوطن االأخ�سر للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص الربكة اخل�سراء للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي �سحار الوطنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباحث الدولية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل جنوب ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سور امللكي للعيادات التخ�س�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة الرتابط - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سماء الدقم املتحدة للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذوق ال�سباب للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع ال�سم�ص املتحدة - تو�سية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجيال امل�ستقبل الواعدة للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن حمود بن حامد الرجيبي و�سريكه 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق لتقنية املياه �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطارد املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحالت ال�سرقية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزبيل القدمي التجارية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلقيمي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ ري�سوت للتجارة واملقاوالت -تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار ال�سعادة ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين للخياطة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد واأحمد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف �سنا�ص �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة املدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحال للنقليات �ص.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن عبيد بن حمد املحرزي للتجارة - 

ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ميقات احلديثة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق وادي اجلزي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإبداع الراقي ملواد البناء �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق ال�سماء الزرقاء الوطنية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط امل�ستقبل الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�سييد للمقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري فهود اللوج�ستية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيام النادرة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر املحيول للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف الباطنة املتحدة - ت�سامنية.
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قـــــــــــــــــــــرارات





اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

جمل�س ال�ض�ؤون الإدارية للق�ضاء

قــــرار 

رقــــم 2021/513

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سلطة الق�سائية ال�ســادر باملــر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 99/90،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2012/10 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء،

واإىل القرار الوزاري رقم 2001/119 بتحديـــد مقار ونطـــاق اخت�سا�ص املحاكم االبتدائيـــة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ينقــل مقــر املحكمـــة االبتدائيــة فـي والية �سحــم من مقرهــا احلالـي اإلــى مقرهــا اجلديـد 

فـي منطقة حفيت فـي والية �سحم.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هـذا القـرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة، ويعمــل بـــه اعتبـــارا من تاريخ 2021/11/14م .

�ضـدر فـي: 28/ 3 /1443هـ

املـ�افــــق:  4 /2021/11م

خليفـــــــة بــن �ضعيـــــد الب��ضعيـــــدي

                                                                            رئيـــــ�ص املحكمــــــة العليــــــا

نائــــب رئيــــــ�ص املجلــــــ�ص االأعلـــى للق�ســـــاء

رئي�ص جمل�ص ال�ســـوؤون االإداريـــة للق�ســاء
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 102679

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفار�س امللثم للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بركاء, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113742

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوران الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 101 ر.ب: 412, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/10/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 119560

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب ومتديد واإ�سالح الأعمال الكهربائية ونظم الإنذار.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرايا املكان للمقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية لوى, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134174

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي, املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن �سعيد بن حممد الكعبي للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 312 ر.ب: 311, ولية �سنا�س, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135244

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار )الغ�سيل اجلاف(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم الأ�سا�سية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحار, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146132

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طبق الفرح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147279

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد للتطوير املتكامل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148219

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم,  خدمات  الكانتينات,  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات,  خدمات 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة, التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كري�ستال ال�سموخ للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148473

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات مكياج, م�ستح�سرات جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عابر �سبيل �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148480

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قوالب فحم قابلة لالحرتاق)فحم الأخ�ساب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س البالتينيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148546

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواهر الغروب الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148608

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)كوفـي �سوب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فواحت اخلري املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148628

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل العبايات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأما�سي الربميي احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148698

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سخ�سية  الطهاة  خدمات  اخلفيفة,  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم,  خدمات 

ماينا�سب  ح�سب  والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد 

امل�ستهلك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سية الزعفران للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148737

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنجيد الأثاث مثل: املراتب, املجال�س العربية, املجال�س الإفرجنية ... اإلخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأبراج احلديدية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148738

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اللحوم )ملحمة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبدالرحمن اجلابري املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148739

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)للطباعات على ال�سا�سة وتركيب اللوحات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراع بركاء للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148740

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سماد  اأ�سمدة,  اأمالح  اأ�سمدة,  ف�سفات  �سوبر  �سماد,  ف�سفات  اأ�سمدة,  نيرتوجينية,  اأ�سمدة 

طبيعي, ه�سامة ع�سوية �سماد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة اخلليجية لالأ�سمده الع�سوية والبيولوجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148743

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )اإ�سالح ميكانيك املركبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق ال�سحارى الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148752

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مركز ت�سوق(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النعمة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148762

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم امل�سروبات )خ�سو�سا القهوة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تراث الأ�سالة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148763

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة قانونية للرتاخي�س, ر�سد حقوق امللكية الفكرية لغايات ال�ست�سارة القانونية, الأبحاث 

اأو �سيا�سة معينة, تدقيق  اأو تو�سية ل�سبب  القانونية, خدمات الدعوة القانونية دعم عام 

المتثال القانوين, خدمات املراقبة القانونية, ت�سجيل ا�سماء املجال خدمات قانونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوء النهار الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148765

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الهند�سي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الريان اجلديدة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148771

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  املدنية,  اللياقة  تدريبات  ال�سخ�سية  املدرب  خدمات  البدنية,  الريا�سة  تعليمات 

البدنية  اللياقة  تقييم  خدمات  وال�سحية,  البدنية  اللياقة  تدريبات  ال�سحية  النوادي 

لأغرا�س التدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القب�سة الذهبية احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148773

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغ�سيل)تنظيف وتلميع ال�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأطالل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148775

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأحذية الريا�سية واملالب�س الريا�سية وامل�ستلزمات الريا�سية الأخرى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط للريا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148791

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيماويات �سناعية, م�ستتات البرتول, كيماويات لتن�سيع الألوان لغايات �سناعية, كيماويات 

لت�سنيع الدهانات, �ستاتات بال�ستيكية, مواد تر�سيح بال�ستيك غري معالج, غلوكوز لغايات 

�سناعية, �سكر لل�سناعات الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنيب �سعد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلوير, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148792

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمــات املقاهــي, خدمات الكافترييــات, خدمات املطاعــم املوؤقتـــة  اأو املتنقلـــة الكانتيــــنات, 

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نهر رزات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148794

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحون للزبدة, اأغطية ل�سحون الزبدة, �سحون للخ�سراوات, �سحون لل�سابون, �سحون 

اأطباق, �سحون فناجني, اأغطية �سحون اجلبنة, اأطباق عميقة, اأطباق, اأطباق مائدة, اأواين, 

قوالب اأواين مطبخ, اأواين زجاج, �سواين �سوي اأواين طهي, اأواين لغايات منزلية, اأواين 

عميقة لل�سلطة, اأواين مطبخ, اأواين طهي غري كهربائية, مالعق خلط اأواين مطبخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التحول اجلذري ال�سريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148795

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة الهواتف النقالة واحلا�سب الآيل وملحقاتها. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الكري�ستال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148796

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الزهور, خدمات تغليف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رفيف الأزهار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148805

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات التجميل والأع�ساب والع�سل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زهور اللواء الأخ�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148806

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلر اأو النقل, اإنقاذ ال�سفن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الناعبي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148807

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات املقاهي, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء مبارك ال�سناين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: احليل اجلنوبية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148808

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 ع�سائر خ�سراوات م�سروبات, م�سروبات غري كحولية, اأقرا�س حمالة للم�سروبات الفوارة

�سوق جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة باوزير للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148809

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية, بخور, اأعواد البخور, معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية, م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات  للرمو�س,  جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية,  اأقنعة  لال�ستحمام,  جتميلية 

لو�سن,  غ�سولت  التجميل,  لغايات  زيوت  جتميلية,  كرميات  جتميلية,  اأقالم  جتميل, 

لأغرا�س التجميل, م�ستح�سرات جتميل احلواجب, م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة, 

م�ستح�سرات ال�سبار لأغرا�س جتميلية, مناديل مبللة مب�ستح�سرات لإزالة مواد التجميل, 

�سموع تدليك لأغرا�س التجميل, م�ستح�سرات جتميل لالأطفال, خ�سب معطر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء مبارك ال�سناين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: احليل اجلنوبية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148810

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات الأثاث املنزيل, واملكتبي ومنتجات الزينة امل�سنوعة من اخل�سب, الأثاث املعدين, 

والو�سائد,  ال�سرير  وقواعد  املراتب  ال�سحف,  لعر�س  ومن�سات  الرفوف  التخييم,  اأثاث 

املرايا واأثاث املواد ال�سحية, ومنتجات الأثاث الأخرى امل�سنوعة من اخل�سب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرحيل لالإبداع والتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148811

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الذهب الأبي�س املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148812

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ستائر اأثاث, )ق�س وتف�سيل ال�ستائر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هرما�س الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة اجلنوبية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148813

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمر الأحمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148814

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساهني جمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148815

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملنتجات  واملحافظ  ال�سطناعية  واحللي  والك�س�سوارات  اجلاهزة  املالب�س  ت�سويق)بيع 

اجللدية والأحذية والعطور وم�ستح�سرات التجميل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مهند حممد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148819

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لل�سحن والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148824

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات طعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحة وهنا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املوالح, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148827

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيوط وغزل من احلرير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رهام الب�سامية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148829

فـي الفئة 37 من اأجل 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 الطلب: 2021/9/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148835

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واإدارة  تنظيم  الجتماعات,  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات,  واإدارة  تنظيم  ندوات,  واإدارة  تنظيم 

املهني,  التدريب  اإعادة  التدريب,  اإر�ساد  عر�س,  العملي  التدريب  تدريب,  العمل  ور�سات 

املهني  التوجيه  الإدارية(,  متثيلية)ال�ست�سارات  اأجهزة  توفرها  التي  التدريب  خدمات 

ن�سائح تعليمية اأو تدريبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة التدارك الوطنية للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148839

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات التجميل والأع�ساب والع�سل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زهور اللواء الأخ�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148843

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات والأجهزة الطبية واأجهزة تقومي الأع�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهدف الذهبي للخدمات الطبية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148846

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور والبخور واملعطرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148848

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم,  ال�سكرية(, خدمات  املخابز واحللويات  ملنتجات  بالتجزئة  املقاهي)البيع  خدمات 

خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآلء والق�سام ال�سيعري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148853

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى يقدم امل�سروبات والع�سائر والبوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر عوين واأحمد هاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148858

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم اجلولت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النادر وغندورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148860

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء, البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سريين ال�سرقية للمقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148861

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات داخلية لالإطارات امل�سغوطة, عدة اإ�سالح الإطارات الداخلية, حافالت, �ساحنات, 

اإطارات لعجالت املركبات, هياكل مركبات, مقطورات, مقطورات مربدة, قاطرات, اإطارات 

الهواء امل�سغوط, �ساحنات مع ميزة رافعة مدجمة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة �سحار املتكاملة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148862

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تزيني الكيك )الكاتو(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلامتي لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

-42-



اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148863

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغ�سيل اجلاف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رنني الإتقان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148864

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة �سهول الباطنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148865

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدليك,  زيوت  بالعطور,  باملعاجلة  اخلا�سة  الزيوت  العطرية,  عطور)الزيوت  �سناعة 

كرميات الب�سرة , غ�سول الب�سرة , العطور غري الطبية , م�ستح�سرات التجميل , م�ستح�سرات 

التجميل اخلا�سة بالعناية باجل�سم والب�سرة, ال�سابون التجميلي, م�ستح�سرات التبي�س 

لالأغرا�س التجميلية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خياط الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148870

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سمائل املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148871

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املو�سم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148873

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سي.   ب�سكل  امل�سروبات  تقدم  التي  اخلفيفة)املقاهي  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات 

املقاهي التي تقدم الوجبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذروة املجد للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148874

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�س احل�سانة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم املتلئلئة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148875

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبيدات ح�سرات, طاردات للكالب, م�ستح�سرات لإبادة الفئران, مبيدات فطريات, طاردات 

مبيدات  ح�سرات,  مبيدات  للحيوانات  غ�سول  ح�سرية,  مبيدات  تبغ  خال�سات  ح�سرات, 

ال�سارة,  واحليوانات  احل�سرات  لبادة  م�ستح�سرات  للذباب,  غراء  فئران,  �سم  اأع�ساب, 

مبيدات القراد, مكمالت غذائية من حبوب الطلع, اأعالف حيوانية معاجلة بالأدوية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن القي�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148876

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإزالة ال�سعر بال�سمع, خدمات ت�سريح ال�سعر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حممد احلارثي الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148878

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اللوؤلوؤ اخلفي للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148881

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  واملثلجات(,  كرمي  الآي�س  )تقدمي  املقاهي  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

الكيك  تزيني  الطعام,  تزيني  الأغذية,  على  نحت  اخلفيفة,  الوجبات  تقدمي  مطاعم 

)الكاتو(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيب البوادي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148883

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة لالأثاث املنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو ر�ساد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148885

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع زينة واك�س�سوارات املركبات )ت�سمل منتجات العناية بال�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمات نزوى اخل�سراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148890

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148891

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فطائر, معجنات, بيتزا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم احل�سن للماأكولت العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148894

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور)بيع البخور(, عطور)بيع العطور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل حمد الربواين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148898

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اململكة للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سوق املركزي, عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148919

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات,  غ�سل  املركبات,  تلميع  ال�سيارات,  بطاريات  تغيري  ال�سيارات,  واإ�سالح  �سيانة 

ت�سحيم املركبات, تنظيف املركبات, �سيانة املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سدمي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع اخلوير, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148922

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جناح جمان الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148923

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع وجتهيز البخور.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دخوين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148924

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)جلب الأيادي العاملة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جنة العطاء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148925

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب ترفيهية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سندوق الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سمحان, عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148926

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س  �سا�سات  اأو  اأجهزة  مع  لال�ستعمال  املعدة  تلك  بخالف  الإلكرتونية  لالألعاب  اأجزة 

.)VR خارجية)األعاب الفرتا�سي

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكان للمقاولت و التطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148927

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكولتة  م�سروبات  باحلليب,  قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو  امل�سروبات  يقدم  مقهى 

باحلليب, مثلجات �ساحلة لالأكل, لنب جممد حلويات مثلجة, بوظة, �سربات مثلجات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء عوقد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148928

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تعاون لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148929

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)األعب وامرح وتعلم( ت�سايل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اخل�سيبية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الوادي الكبري, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148931

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحى بدر عبداللـه اآل ثاين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148933

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاجلة عمليات الدفع ببطاقات الئتمان, معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم, اإ�سدار 

بطاقات �سراء ذات قيمة, اإ�سدار بطاقات الئتمان, الئتمان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك عمان العربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148934

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن �سام�س املحرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148936

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد تغليف تو�سيد اأو ح�سو, من الورق اأو الكرتون.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمة لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: احليل اجلنوبية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148937

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  فـي  امل�ساعدة  التجارية,  املعلومات  وكالت  خدمات  امل�ستهلكني,  ولء  اإدارة  برامج 

االأعمال التجارية اأو ال�سناعية, ا�ستف�سارات عن االأعمال, خدمات الو�ساطة التجارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلوت للتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املوالح, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148938

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منتهى العطاء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148939

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة الفول ال�سوداين, زبدة لب ال�سوكولتة, زبدة جوز الهند, كرمية الزبدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سام ون�سرى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148940

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم الكنافة واملعجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة حما�سة الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148948

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلياد العربية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 8 ر.ب: 614, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148949

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)حمل �سالون جتميل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الفتاة الأنيقة للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع املعبيلة,  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148950

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل وال�سابون والعطورات والهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الفخيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العذيبة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148952

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة قرطا�سية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإثراء ال�ساملة للخدمات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148954

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تاج اخلليج العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148955

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة قرطا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر بن �سليمان بن �سيف اجلهوري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148956

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خبز بدون خمرية, فطائر, معجنات, معجنات مقطعة, عجني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سك لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148958

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�سر بن بدر بن علي ولدح�سن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148959

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات والوجبات واحللويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرافئ ال�سعادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148960

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التو�سيل والنقل اللوجي�ستي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ينبوع ال�سعادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148961

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوادي الكبري لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148962

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق عربي املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148970

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�س والأقم�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: را�سد بن �سامل بن حممد العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148971

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فح�س اآبار البرتول, م�سح حقول البرتول, م�سح الأرا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الغاية املتحدة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148972

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل مالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة ال�سرق الأو�سط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148974

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأكادمييات للرتبية والتعليم,)الكليات واجلامعات,  خدمات التدريب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كلية جمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148975

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )بيع قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة(, مقاومة ال�سداأ )تنظيف 

حمركات ال�سيارات من الكاربون(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سه املهديل ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148976

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)املاأكولت(, خدمات املقاهي)كوفـي �سوب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرقي العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148979

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور, مك�سرات حم�سرة, لوز مطحون, مك�سرات منكهة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجل�سا�سي للم�ساريع الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148984

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الكماليات واأدوات التجميل واحلقائب والأحذية وال�ساعات والك�س�سوارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجدين للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148985

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة برامج حا�سوب  )اإ�سالح و�سيانة اأجهزة احلا�سوب وتطوير �سبكات احلا�سب الآيل(, 

الت�سميم الداخلي)اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية الأوىل للخدمات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148989

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مندو�س املدينة املميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148990

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الخرتاع  براءات  اخلرائط  ر�سم  املتعلقة  القانونية  ال�ست�سارات 

)مكتب حماماة وال�ست�سارات القانونية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتب �سعيد العامري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سناعية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148992

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سقل بالزجاج الربكاين اخلفاف,)اإ�سالح الزجاج واملنتجات الزجاجية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوج للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148995

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار )الغ�سيل اجلاف(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة امل�ستقبل ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148996

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات  الطرق,  تعبيد  املباين,  اإن�ساء  على  الإ�سراف  املاء,  حتت  الإن�ساءات  الإن�ساء, 

اإن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متكني لالأنظمة الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148997

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  الر�سائل  نقل  النقل  خدمات  البحري,  النقل  البحري,  النقل  عقود  اجلوي,  النقل 

الب�سائع, ال�سم�سرة فـي النقل, النقل اللوجي�ستي, ال�سحن بال�سفن, ال�سم�سرة فـي ال�سحن, 

ت�سليم  احلمولة,  تفريغ  ال�سفن,  فـي  ال�سم�سرة  الو�سول,  ميناء  فـي  ال�سحن  اأجرة  دفع 

الب�سائع, خزن الب�سائع, التخزين, تاأجري امل�ستودعات, ا�ستئجار ال�ساحنات, النقل, تاأجري 

حاويات التخزين, تغليف الب�سائع, ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور�س الالمع للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148998

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر  فـي  بالتجزئة  والبيع  وملحقاتها  اجلاهزة  للمالب�س  باجلملة  )البيع  ت�سويق 

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  والبيع  باأنواعها  والأقم�سة  للمن�سوجات  املتخ�س�سة 

للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر وبيع العبايات وال�سيل وبيع العطور و م�ستح�سرات 

للمالب�س  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  والبيع  الزينة  و�سابون  والبخور  التجميل 

اجلاهزة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآلء علي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149000

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف الإك�س�سوار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن هالل بن حممد بن را�سد ال�سبلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149001

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم)مدر�سة خا�سة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سفريالنجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149002

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلدائق اجلديدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع نوفمرب 18, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149003

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  باجلملة  البيع  خدمات 

واجلهات  اخلا�سة  والعيادات  للم�سافـي  الطبية  وامل�ستلزمات  الأجهزة  الطبية)بيع 

احلكومية(, خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات 

الطبية)بيع الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية لالأفراد فـي ال�سيدليات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط املدار العامليــــــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149004

فـي الفئة 43 من اأجل 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 الطلب: 2021/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149005

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطانات من الن�سيج للقبعات, تباع بالقطعة, اأغطية للموائد, غري ورقية, اأغطية لالأ�سرة, 

بطانات  مرتاكبة,  اأغطية  لل�سفر  بطانيات  للموائد,  ورقية  غري  اأغطية  للفر�س,  اأغطية 

اأن�سجة, اأعالم من الن�سيج اأو البال�ستيك, ب�سط, حلف من زغب العيدر اأغطية من الزغب, 

لأ�سرة  �سدمات  واقيات  لالأبواب,  �ستائر  للمخدات,  اأكيا�س  لل�ستائر,  الن�سيج  من  مرابط 

الأطفال اأغطية الأ�سرة, حقائب كبرية للتخييم كونها معدة حلماية اأكيا�س النوم, بطانيات 

النزهات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن عو�س بن نا�سر احل�سرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149006

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطالء بالكروم )ت�سكيل ومعاجلة وطلي املعادن(, الطلي باملعادن)ت�سكيل ومعاجلة وطلي 

املعادن(, معاجلة املعادن)ت�سكيل ومعاجلة وطلي املعادن(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سلك خلدمات حقول النفط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بهالء, خميلة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149008

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فهم من�سور الهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149018

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم, المتحانات التعليمية, مدار�س احل�سانة, تنظيم واإدارة احللقات 

الدرا�سية, التعليم الديني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة اأحباب القران لتعليم القراآن الكرمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149021

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات, تاأجري العقارات, اإدارة العقارات, ال�سم�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زخارف م�سقط احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149022

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جنات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع بو�سر التجاري, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149024

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة الروؤئ العميقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149025

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع املالب�س(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاجر املتميز للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149026

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع املالب�س وملتزماتها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاجر املتميز للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149027

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�س التدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العبدالالت الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149037

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سريف ملا وراء البحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

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

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128493
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1308 فـي 2019/9/8م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: عبدالرحمن �سيف البو�سعيدي للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الدونت ال�سعيدة
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 224 ر.ب: 322، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/10/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 141912
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/10/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1377 فـي 2021/1/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ريادة لتكنولوجيا ال�سيارات
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اأعمال اليوم �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: العذيبة اجلنوبية، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/10/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 141912

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/10/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1377 فـي 2021/1/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ريادة لتكنولوجيا ال�سيارات

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: حياة خلدمة ال�سيارات �ص.م.م

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

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

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/10/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 141912

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/10/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1377 فـي 2021/1/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ريادة لتكنولوجيا ال�سيارات

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املدير الفني خلدمة ال�سيارات �ص.م.م

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

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

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/10/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16290
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/10/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 721 فـي 2002/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذا ويال كوربوري�سن
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال اأوبريي�سنز يو اإ�س ، اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة 
كاليفورنيا   - كالبا�سا�س   ،100 �سويت  جرانادا،  بارك   4500 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

91302، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16291
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 734 فـي 2003/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذا ويال كوربوري�سن
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال اأوبريي�سنز يو اإ�س ، اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة 
كاليفورنيا   - كالبا�سا�س   ،100 �سويت  جرانادا،  بارك   4500 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

91302، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/27م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16292

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/10/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 721 فـي 2002/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذا ويال كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال اأوبريي�سنز يو اإ�س ، اإل اإل �سي

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

كاليفورنيا   - كالبا�سا�س   ،100 �سويت  جرانادا،  بارك   4500 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

91302، الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103277

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سانوفـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوميجا فارما اإينوفي�سن اأند ديفلومبنت اإن فى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فينكوويغ 26 - 9810 النا�سرة، بلجيكا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/27م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103278

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سانوفـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوميجا فارما اإينوفي�سن اأند ديفلومبنت اإن فى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فينكوويغ 26 - 9810 النا�سرة، بلجيكا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5779

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سو�سيتيه دى برودوى مارنيية لبو�ستول

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مارنييه - لبو�ستول ب�سكويت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 32 رو دى مون�سو - 75008 فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/7/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/27م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128477

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1297 فـي 2019/6/16م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سعيد حمد ال�سلتي للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: م�سقط املتقدمة لالأعمال �س.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 124 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 10/27/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 135539

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/8م

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�سقط اخلري لالأعمال املتكاملة �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: م�ساريع هي�سم ال�سليبي �س.�س.و 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/27م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 142425

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/4/26 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1380 فـي 2021/2/21م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: مركز ال�ضاهني للتخفي�ضات

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: العا�ضمة العاملية لال�ضتثمار �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 886 ر.ب: 511, �ضلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �ضلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 10/27/ 2021م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 57865

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2010/11/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 895 فـي 2009/9/15م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �ضامل بن حمود بن ماجد الإ�ضماعيلي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نورا الدولية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�ضقط , �ضلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �ضلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 117383

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1246 فـي 2018/6/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �ضدف عمان �ش.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �ضلو الدولية �ش.�ش.و 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 488 ر.ب: 117, �ضلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �ضلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/7/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 399

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1991/10/6م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 460 فـي 1994/8/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف هوفمان - لرو�ش اأ.جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �ضيبالفارم ارزميتال جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: زيجيلهوف 24, 17489, غريف�ضوالد, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/12م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 28812

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/5/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 781 فـي 2004/12/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اآ�ضا اأبلوي براندينج اإ�ش.اإيه.اآر.اإل 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأ�ضا اأبلوى ايه بى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �ضويدية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب 70340, ال اي - 107 23 , �ضتوكهومل, ال�ضويد

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: ال�ضويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 28813

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/5/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 781 فـي 2004/12/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اآ�ضا اأبلوي براندينج اإ�ش.اإيه.اآر.اإل 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأ�ضا اأبلوى ايه بى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �ضويدية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 70340, ال اي - 107 23, �ضتوكهومل ال�ضويد

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: ال�ضويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 28814

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 6

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/5/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 781 فـي 2004/12/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اآ�ضا اأبلوي براندينج اإ�ش.اإيه.اآر.اإل 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأ�ضا اأبلوى ايه بى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �ضويدية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 70340, ال اي - 107 23, �ضتوكهومل ال�ضويد

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: ال�ضويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 2032 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1994/6/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 524 فـي 1994/4/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ثورن ) اي بي ( ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: زومتوبيل غروب ايه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: من�ضاوية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: هو�ض�ضرتا�ضة 8, 6850 دورنربن, النم�ضا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: النم�ضا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 2034 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1994/6/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 524 فـي 1994/4/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ثورن ) اي بي ( ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: زومتوبيل غروب ايه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: من�ضاوية - التجارة وال�ضناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: هو�ض�ضرتا�ضة 8, 6850 دورنربن, النم�ضا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: النم�ضا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/2م
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�إعـــــــــالن

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

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

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

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

172716

جي بي �سي بي اأي بي 

هولدينغز ال ال �سي

2012/2/14التجارة وال�سناعة

272717

جي بي �سي بي اأي بي 

هولدينغز ال ال �سي

2012/2/14التجارة وال�سناعة

371034

بروجيتك ماجنمت 

اإت�ستيتيوت,اإنك )بي اإم اأي(

2011/10/31التجارة وال�سناعة

471035

بروجيتك ماجنمت 

اإت�ستيتيوت,اإنك )بي اإم اأي(

2011/10/31التجارة وال�سناعة

2011/4/10التجارة وال�سناعة�سما الغد للم�ساريع وال�ستثمار570557

2011/10/23التجارة وال�سناعةجموهرات داما�س )�س.ذ.م.م(670851

2011/10/26التجارة وال�سناعةلوبريك�س �س.م.ح770940

826130

�سركة ظفار للمرطبات 

واملواد الغذائية �س.م.ع.ع

2001/8/13التجارة وال�سناعة

939012

ال�سركة العمانية للنقل 

البحري �س.م.ع.م

2006/2/21التجارة وال�سناعة

2002/8/13التجارة وال�سناعةالبنك التجاري )�س.م.ق(1028752

2001/10/31التجارة وال�سناعةجي اأي اأي كري�ستالين1126652
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م
رقم 

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

2011/11/14التجارة وال�سناعةجرنال موتورز األ األ �سي1271149

2011/10/23التجارة وال�سناعة�سمرية حممود معتوق1370860

2001/10/14التجارة وال�سناعةبريت�س اير وايز بي.ال.�سي1426514

1571158

ذي جوديري تاير اأند روبر 

كومباين

2011/11/15التجارة وال�سناعة

2001/12/4التجارة وال�سناعة�سانوفـي1626807

2011/10/19التجارة وال�سناعة�سانوفـي1770802

1871342

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

1971343

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2071345

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2171346

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2271347

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2371348

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2471350

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

2571352

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2671353

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2771354

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2871355

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2971356

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/23التجارة وال�سناعة

3071417

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/30التجارة وال�سناعة

3171418

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/30التجارة وال�سناعة

3271419

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س

2011/11/30التجارة وال�سناعة

2011/12/4التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م3371464

2011/12/4التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م3471465

356208

ذا فرين�سز فوود كمبني 

اإل اإل �سي

1991/10/30التجارة وال�سناعة

1991/10/21التجارة وال�سناعة�سركة بهوان الهند�سية366161

2001/1/10التجارة وال�سناعة�سركة بهوان للمقاولت �س.م.م3724570
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

386160

�سركة يونيفر�سال للخدمات 

الهند�سية

1991/10/21التجارة وال�سناعة

3971160

الل�س انرتنا�سيونال 

)بي فـي اّي( اأنك

2011/11/15التجارة وال�سناعة

4052791

النجم لل�سفر وال�سياحة 

�س.م.م

2008/8/9التجارة وال�سناعة

2011/6/22التجارة وال�سناعةم�ساريع دخون احلديثة4168867

2011/11/16التجارة وال�سناعةاو�ستال ليمتد4271185

2011/11/16التجارة وال�سناعةاو�ستال ليمتد4371186

2011/10/25التجارة وال�سناعةايه جي �سي ال ال �سي4470921

2012/4/16التجارة وال�سناعةاأ�سبني تكنولوجي, انك4573875

1992/8/16التجارة وال�سناعة�سركة الزامل للمكيفات القاب�سة467300

4772088

هينو جيدو�سا كابو�سيكي 

كاي�سا)هينو موتورز,ليميتد(

2012/1/1التجارة وال�سناعة

4872089

هينو جيدو�سا كابو�سيكي 

كاي�سا)هينو موتورز,ليميتد(

2012/1/1التجارة وال�سناعة

1991/9/25التجارة وال�سناعةفرمي جروب اآي بي األ األ �سي496097

1991/9/25التجارة وال�سناعةفرمي جروب اآي بي األ األ �سي506098

1991/9/14التجارة وال�سناعةبريتفـيك �سوفت درنك�س ليمتد516029
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات

�إعـــالن

تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صتني �ملذكورتني �أدناه:

رقم 

املناق�صة
ا�صم املناق�صة

ال�صركات 

التي يحـق

لهـا ال�صرتاك

قيمة امل�صتند

اآخر موعد 

لتوزيع 

امل�صتندات

موعد 

تقدمي 

العطاءات

2021/43

"حمدودة"

ت�صميم وتوريد 

وتركيب وت�صغيل 

وتنفيذ و�صمان 

�لنظام  �ملايل 

�حلكومي

�ل�صركات �ملوؤهلة م�صبقا

)=/150 ر.ع(

مائة وخم�صون 

ريال عمانيا

2021/12/16م2021/11/11م

2021/44

"دولية"

�إن�صاء �صد 

�حلماية 

من خماطر 

�لفي�صانات على 

�خلانق �جلبلي 

بو�دي عدي 

بولية �لعامر�ت 

مبحافظة 

م�صقط 

�ل�صركات �لعاملية 

و�ل�صركات �ملحلية 

�ملتخ�ص�صة فـي 

مقاولت �إن�صاء 

�ل�صدود و�مل�صجلة لدى 

�لأمانة �لعامة ملجل�س 

�ملناق�صات بالدرجة 

�ملمتازة

)=/1500 ر.ع(

�ألف 

وخم�صمائة 

ريال عماين

2021/12/27م2021/11/18م

ميكـن �حل�صــول علـى م�صتنـد�ت �ل�صروط و�ملو��صفــات عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع 

�لإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى �لتاريخ �ملذكور باجلدول 

�أعـاله، على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.

علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـــي �صــورة �صمــان م�صرفـــي 

�أو �صيك م�صدق عليه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة 
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�لعطاء معنونا با�صم �صعادة �لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )90( يوما 

من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت، وكل عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، 

على �أن يتم �إرفاق �صورة من �ل�صمان �مل�صرفـي �أو �ل�صيك �مل�صدق عليه مع �لعر�س �ملقدم 

من �ل�صركة فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد( و�لحتفــاظ باأ�صــل �ل�صمــان �مل�صرفـــي 

�أو �ل�صيك �مل�صدق عليه �إىل �أن يتم طلبه من قبل �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات.

يجــب تقدمي �لعطــاء�ت عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبـل 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�أكبــر  �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى  �ملوؤ�ص�صــات  �أو  �صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

جمل�س �ملناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخـر

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�ساحب �ل�سمو �ل�سيد حامت بن تركي بن �سيف �آل �سعيد
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة �ل�سحوة �حلديثة للهند�سة و�ملقاوالت و�لتجارة �لر�ئدة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �آل �شعيد  يعلن �شاحب �ل�شمو �ل�شيد حامت بن تركي بن �شيف 

�أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لر�ئدة  و�لتجارة  و�ملقاوالت  للهند�شة  �حلديثة  �ل�شحوة 

�ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1138933, وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2020/10/28م, وللم�شفي 

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

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

�ش.ب: 1650 ر.ب: 133
هاتف رقم: 96171111 

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
مكتب د�ر �ملناقب لتدقيق �حل�سابات

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لطرق �ل�سبع �ش.�ش.و

يعلن مكتب د�ر �ملناقب لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لطرق �ل�شبع �ش.�ش.و, 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1344691, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

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

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

روي - بناية �سيتكو - �لدور �الأول - مكتب رقم: 201
هاتف رقم: 24709576 - 24791544 - 93620790

فاك�ش رقم: 24700485
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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مكتب �لكون - حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية لل�سركة �لكويتية للتجارة �لدولية �ش.�ش.و
يعلن مكتب �لكون - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �ل�شركة �لكويتية للتجارة 

1035893, وفقا التفاق  �لـتجاري بالرقـم  �ل�شجل  �أمانة  �لدولية �ش.�ش.و, و�مل�شجلة لدى 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/5م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�خلو�ش �ل�ساد�سة - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الإجناز �ل�سريع �لعاملية �ش.م.م
�ل�شريع  �الإجناز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  حما�شبون   - �لكون  مكتب  يعلن 

التفاق  وفقا   ,1222249 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لعاملية 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/18م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�خلو�ش �ل�ساد�سة - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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مكتب �جلدوى �لعاملية لال�ست�سار�ت �ملالية وتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفار�ش �لعاملية �ش.م.م
بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  وتدقيق �حل�شابات  �ملالية  �لعاملية لال�شت�شار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 

 ,1157375 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  �لعاملية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى  �لفار�ش  �شركة 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

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

والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 556 ر.ب: 121

هاتف رقم: 22368462 - 97466012
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأهد�ف �لذكية �لوطنية �ش.م.م
بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  وتدقيق �حل�شابات  �ملالية  �لعاملية لال�شت�شار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لوطنية  �لذكية  �الأهد�ف  �شركة 

وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,1109755

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

�الآتـي:

والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 556 ر.ب: 121

هاتف رقم: 22368462 - 97466012
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة ن�سور �سنا�ش �لعاملية للتجارة و�ال�ستثمار �ش.م.م

�لعاملية  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شور �شنا�ش  يعلن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�شابات 

 ,1328911 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  و�ال�شتثمار�ش.م.م,  للتجارة 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

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

�لغربة �جلنوبية - �سكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 
 مبنى رقم: 3791 - �لطابق �لثاين - �سقة رقم: 22

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99370407 - فاك�ش رقم: 24595912

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
نا�سر بن علي بن نا�سر �ل�سعيدي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حلوت �لف�سي للتجارة �ش.م.م

يعلن نا�شر بن علي بن نا�شر �ل�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �حلوت �لف�شي للتجارة 

حق  وحـده  وللم�شفي   ,1015806 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

متثيــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

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

�ملعبيلة - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 93367575

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سمري بن عبد�للـه بن مبارك �لهادي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ب�سكاليد�ش �لعاملية �ش.م.م
يعلن �شمري بن عبد�للـه بن مبارك �لهادي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شكاليد�ش �لعاملية 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,1130049 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�لغـيــــر,  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  وحـده حق متثيــل  وللم�شفي  2021/10/20م,  �ملوؤرخ 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 700 ر.ب: 114
هاتف رقم: 97078884

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
خليل بن �إبر�هيم بن �سعود �لغد�ين

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عرب �حلدود �ملا�سية �ش.م.م

يعلن خليل بن �إبر�هيم بن �شعود �لغد�ين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عرب �حلدود �ملا�شية 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,1353690 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�لغـيــــر,  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  وحـده حق متثيــل  وللم�شفي  2021/10/24م,  �ملوؤرخ 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 146 ر.ب: 133
هاتف رقم: 92495535

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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خالد بن حمد بن حممد �ل�سيابي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جبل �سم�ش �لعاملية �ش.م.م
�لعاملية  �شم�ش  جبل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شيابي  حممد  بن  حمد  بن  خالد  يعلن 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,1062372 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  2021/8/8م,  �ملوؤرخ 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 96566155

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�سامل بن خلفان بن عبد�للـه �لكلباين

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سما �لبطني للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلن �شامل بن خلفان بن عبد�للـه �لكلباين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شما �لبطني للتجارة 

وللم�شفي   ,1121060 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�ملقاوالت 

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

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

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم: 92070330

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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م�سعود بن عبد�للـه بن م�سعود �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ق�سر �لزمان للتجارة - تو�سية

�لزمان  ق�شر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�شي  م�شعود  بن  عبد�للـه  بن  م�شعود  يعلن 

وللم�شفي   ,1181225 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

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

حمافظة �لربميي
هاتف رقم: 98919209 

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
عي�سى بن نا�سر بن �سعيد �لوهيبي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

ل�سركة �أبو �أ�سعد �لوهيبي �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت �ش.�ش.و
�لوهيبي  �أ�شعد  �أبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لوهيبي  �شعيد  بن  نا�شر  بن  عي�شى  يعلن 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.�ش.و,  و�ملقاوالت  للتجارة  �ملتحدة 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/10/24م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,1166005

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

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

�ش.ب: 1285 ر.ب: 112
هاتف رقم: 95177990

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سعود بن حممد بن �أحمد �حلمريي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مر�حب للتجميل �لر�قي �ش.م.م
للتجميل  �شركة مر�حب  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �أحمد �حلمريي  بن  بن حممد  �شعود  يعلن 

�لر�قي �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1330533, وللم�شفي وحـده 

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

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

حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 96739346

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
ح�سن بن مو�سى بن يو�سف

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة فابريكا�ست �ش.م.م

يعلن ح�شن بن مو�شى بن يو�شف �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فابريكا�شت �ش.م.م, و�مل�شجلة 

لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1200938, وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/8/29م, 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

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

�ش.ب: 385 ر.ب: 114
هاتف رقم: 24799350 - فاك�ش رقم: 24701098

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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مرو�ن بن مرهون بن �سيف �لرحبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة �لبناء �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلن مرو�ن بن مرهون بن �شيف �لرحبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لبناء �حلديثة للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1534645, وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/6م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 245 ر.ب: 116
هاتف رقم: 99321328

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�ســــاكر هـــارون

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �جلزر �ل�سبع للتجارة �ش.�ش.و

و�مل�شجلة  �ش.�ش.و,  للتجارة  �ل�شبع  �جلزر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  هارون  �شاكر  يعلن 

لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1215652, وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/11م, 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

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

هاتف رقم: 91034444
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سيف بن علي بن �سيف �خلو�لدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة منارة �لباطنة �لذهبية للمقاوالت �ش.م.م

يعلن �شيف بن علي بن �شيف �خلو�لدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة منارة �لباطنة �لذهبية 

وللم�شفي   ,1208582 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للمقاوالت 

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

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

�ش.ب: 602 ر.ب: 116
هاتف رقم: 99266455

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�سيف بن عبد�للـه بن �سامل �ملعمري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنهام للتجارة �ش.م.م

يعلن �شيف بن عبد�للـه بن �شامل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لنهام للتجارة �ش.م.م, 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1006032, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

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

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

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة 
�ش.ب: 355 ر.ب: 316

هاتف رقم: 99755088
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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جمال بن حبيب بن عبد�للـه �لقري�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني هاط للتجارة �ش.م.م
يعلن جمال بن حبيب بن عبد�للـه �لقري�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاتني هاط للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1174399, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

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

�ش.ب: 602 ر.ب: 116
هاتف رقم: 99266455

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
طالب بن �سعيد بن �سامل �لبادي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سهول دوت للتجارة �ش.م.م

للتجارة  دوت  �شهول  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  �شامل  بن  �شعيد  بن  طالب  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1180812, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

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

دوت - والية �سنك - حمافظة �لظاهرة
هاتف رقم: 96007996

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي

-109-



اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

عبد�للـه بن �سعيد بن حمد �لدرعي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلليج �لهند�سية �ملتحدة �ش.م.م
�لهند�شية  �خلليج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لدرعي  حمد  بن  �شعيد  بن  عبد�للـه  يعلن 

التفاق  وفقا   ,1770225 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �ملتحدة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/24م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 644 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99267653

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية لل�سركة �لعاملية للتنمية و�الأعمال �لدولية �ش.م.م
للتنمية  �لعاملية  �ل�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لدرعي  حمد  بن  �شعيد  بن  عبد�للـه  يعلن 

 ,1158416 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لدولية  و�الأعمال 

فـي  �ل�شركـة  حــــــق متثيـــــل  وللم�شفي وحـده  2021/10/24م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق 

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

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

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 644 ر.ب: 130

هاتف رقم: 99267653
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سامل بن علي بن حممد �لري�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية

ل�سركة �أر�ش �لنحا�ش �ملتاألقة للتجارة - تو�سية

�ملتاألقة  �أر�ش �لنحا�ش  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن �شامل بن علي بن حممد �لري�شي 

وللم�شفي   ,1310284 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة 

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

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

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم: 99235222

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية

ل�سركة �أطياف �لرنج�ش �لعاملية للتجارة - تو�سية

يعلن �شامل بن علي بن حممد �لري�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أطياف �لرنج�ش �لعاملية 

وللم�شفي   ,1309880 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة 

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

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

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم: 99235222

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي

-111-



اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

ل�سركة زهرة �سنا�ش �ملتاألقة للتجارة - تو�سية

�ملتاألقة  �شنا�ش  زهرة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لري�شي  بن حممد  علي  بن  �شامل  يعلن 

وللم�شفي   ,1309769 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة 

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

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

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم: 99235222

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية

ل�سركة �مل�سار �مل�ستقيم �ملميز للتجارة - تو�سية

�ملميز  �مل�شتقيم  �مل�شار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لري�شي  بن حممد  علي  بن  �شامل  يعلن 

وللم�شفي   ,1309782 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة 

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

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

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم: 99235222

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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عبد�للـه بن حممد بن مقبل �لعامري 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �جلودة �لعربية �ل�ساملة للتجارة - ت�سامنية

�لعربية  �جلودة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعامري  مقبل  بن  حممد  بن  عبد�للـه  يعلن 

 ,1217099 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - للتجارة  �ل�شاملة 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/18م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

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

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

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 1 ر.ب: 211

هاتف رقم: 99090027 
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�أدهم بن غالب بن عبد�للـه �ليافعي 

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تعمري �جلنوب للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلن �أدهم بن غالب بن عبد�للـه �ليافعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تعمري �جلنوب للتجارة 

وللم�شفي   ,1252407 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�ملقاوالت 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

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

�لدهاريز �ل�سمالية - والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 93444432 

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�إ�سماعيل بن علي بن حامد �لعربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة �إ�سماعيل بن علي بن حامد �لعربي و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن �إ�شماعيل بن علي بن حامد �لعربي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �إ�شماعيل بن علي بن 

حامد �لعربي و�شركاه للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,3205789

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

�الآتـي:

�ش.ب: 216 ر.ب: 324
هاتف رقم: 99316636

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

ل�سركة �أرز�ت �ل�سمالية للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية
يعلن م�شلم بن علي بن �أحمد جعبوب �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أرز�ت �ل�شمالية للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1021119, وللم�شفي 

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

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

هاتف رقم: 95061177
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي

-114-



اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

مكتب �جلدوى �لعاملية لال�ست�سار�ت �ملالية وتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �المتياز �الأول �لر�قي �ش.م.م
بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  وتدقيق �حل�شابات  �ملالية  �لعاملية لال�شت�شار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لر�قي  �الأول  �المتياز  �شركة 

1320227, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع 

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

والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 556 ر.ب: 121

هاتف رقم: 22368462 - 97466002
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�ملكتب �الإقليمي - حما�سبون قانونيون

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لبيت �لتجاري �لعاملي �ش.م.م

يعلن �ملكتب �الإقليمي - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لبيت �لتجاري 

التفاق  وفقا   ,1698818 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لعاملي 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/17م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�خلوير - بناية �سماء حفيت - �لطابق �الأر�سي
�ش.ب: 338 ر.ب: 118

هاتف رقم: 24484107 - فاك�ش: 24484726
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سالح بن هالل بن علي �خلليلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سالح لالأعمال �ملتطورة �ش.م.م
يعلن �شالح بن هالل بن علي �خلليلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شالح لالأعمال �ملتطورة 

حق  وحـده  وللم�شفي   ,1126437 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

متثيــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

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

�ملعبيلة �جلنوبية - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1296 ر.ب: 112
هاتف رقم: 95559553

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية لل�سركة �لعربية لالأ�سماك �ش.م.م
لالأ�شماك  �لعربية  �ل�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �خلليلي  علي  بن  هالل  بن  �شالح  يعلن 

حق  وحـده  وللم�شفي   ,1548913 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

متثيــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

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

�خلوير �ل�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1296 ر.ب: 112
هاتف رقم: 95559553

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سيف بن عبد�للـه بن م�سلم �ملحروقي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سيف وهود للتعمري �ش.م.م
يعلن �شيف بن عبد�للـه بن م�شلم �ملحروقي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �شيف وهود 

التفاق  وفقا   ,1084324 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للتعمري 

�أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيــل  حق  وحـده  وللم�شفي  2021/9/6م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�سناو - والية �مل�سيبي - حمافظة �سمال �ل�سرقية
هاتف رقم: 99881109

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة فن �لزو�ق للتجارة �ش.م.م
يعلن �شيف بن عبد�للـه بن م�شلم �ملحروقي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فن �لزو�ق للتجارة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,1198025 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ 2021/9/6م, وللم�شفي وحـده حق متثيــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر, وعلـــى 

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

�الآتـي:

�سناو - والية �مل�سيبي - حمافظة �سمال �ل�سرقية
هاتف رقم: 99881109

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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حممد بن علي بن حمد�ن �لعجمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مز�يا �ملتكاملة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن حمد�ن �لعجمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مز�يا �ملتكاملة �ش.م.م, 

متثيــل  حق  وحـده  وللم�شفي   ,1161123 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

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

حمافظة م�سقط
�ش.ب: 107 ر.ب: 111
هاتف رقم: 91985577

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�سلطان بن عبد�للـه بن بدر �ل�سو�فـي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سو�فـي للخدمات �لتجارية �ش.م.م

يعلن �شلطان بن عبد�للـه بن بدر �ل�شو�فـي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شو�فـي للخدمات 

وللم�شفي   ,1135412 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لتجارية 

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

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

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
�ش.ب: 6 ر.ب: 322

هاتف رقم: 96696667
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سامل بن �سعيد بن �ملر �لر��سدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تر�ث �لقريتني للتجارة - تو�سية
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تر�ث �لقريتني للتجارة -  يعلن �شامل بن �شعيد بن �ملر �لر��شدي 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,1030273 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية, 

�ملوؤرخ 2021/11/1م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �إزكي - حمافظة �لد�خلية
هاتف رقم: 99230860

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
ر��سد بن م�سبح بن ر��سد �لرو�سدي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملعقلة للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  �ملعقلة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لرو�شدي  ر��شد  بن  م�شبح  بن  ر��شد  يعلن 

تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 3181286, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

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

والية �سحم - حمافظة �سمال �لباطنة 
�ش.ب: 318 ر.ب: 319

هاتف رقم: 93330607
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

م�سلم بن �لدعن بن مبارك �مل�سيخي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بهجة غدية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن م�شلم بن �لدعن بن مبارك �مل�شيخي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بهجة غدية للتجارة 

وفقا   ,1142796 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - و�ملقاوالت 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/10/24م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 

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

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

هاتف رقم: 98911119 
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
حامد بن �أحمد بن �سعيد قطميم �ملرهون

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة �الأخوة �ملتحدين للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حامد بن �أحمد بن �شعيد قطميم �ملرهون �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الأخوة �ملتحدين 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 2037785, 

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

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

هاتف رقم: 99493772 
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1415(

�أحمد بن �سامل بن �سليم �لرو�حي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قمة �لهرم �لربونزية - ت�سامنية
يعلن �أحمد بن �شامل بن �شليم �لرو�حي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قمة �لهرم �لربونزية - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1292755, وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2021/10/27م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب �لباطنة 
�ش.ب: 907 ر.ب: 320

هاتف رقم: 97778937 
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
طالب بن حممد بن �سعبان �لفار�سي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنعمان للنجارة و�لديكور - ت�سامنية

للنجارة  �لنعمان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لفار�شي  �شعبان  بن  حممد  بن  طالب  يعلن 

و�لديكور - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1720864, وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/9/15م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 281 ر.ب: 115
هاتف رقم: 99361869 

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساج العاملية للتجارة �ش.م.م
العاملية  �ساج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٤٩٥٣، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٢٦ ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة عبداجلليل بن حممد بن عبداللـه البلو�سي وولده - تو�سية
يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداجلليل بن 
حممد بن عبداللـه البلو�سي وولده - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم ٨٠٦٩٥٣٠، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٢٦ ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

حمد بن عبداللـه بن حممد العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمراين احلديثة - تو�سية

 - العمراين احلديثة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العمراين  يعلن حمد بن عبداللـه بن حممد 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٠٢٢٣٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٥ ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٦٠١٠٥٥١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن �سعيد بن ك�سيح الظهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قهوة االأمرية - ت�سامنية

 - الأمرية  قهوة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الظهوري  ك�سيح  بن  �سعيد  بن  يعلن حمد 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٢٦٥١، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٢٤٧ ر.ب:٨١١ 

 هاتف رقم:٩٧٠٠٢٢٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية الوطنية لالأعمال والهند�سة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركة العاملية الوطنية 
لالأعمال والهند�سة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٦٢٥٥٠٠، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٤٤ ر.ب:١٣٠ 
 هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية الوطنية االأولى �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركة العاملية الوطنية 
الأوىل �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٩٧٣٨، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٤٤ ر.ب:١٣٠ 
 هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية اخلليجية االأولى �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركة العاملية اخلليجية 
الأوىل �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٧٠٠٨، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٤٤ ر.ب:١٣٠ 
 هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء العاملية املتحدة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سحراء العاملية 
املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٧٧٠٢٥، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٤٤ ر.ب:١٣٠ 
 هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

عبداللـه بن حميد بن �سعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بروك�ش خلدمات التعليم �ش.م.م
خلدمات  بروك�ش  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  �سعيد  بن  حميد  بن  عبداللـه  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١٣٠٥٠٦٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  التعليم 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
القرم - والية مطرح - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٢٥٢٢٢٥٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الكواكب ملعدات ال�سالمة ومكافحة احلريق �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حميد بن �سعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الكواكب ملعدات ال�سالمة 
ومكافحة احلريق �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١١٠٩٤، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٣/٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٢٥٢٢٢٥٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

ن�سر بن حمود بن �سعيد البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة بحر اخلليج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة لوؤلوؤة بحر اخلليج  يعلن ن�سر بن حمود بن �سعيد البطا�سي 
 ،٦٠٣٧١٠٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  للتجارة 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٨٩٩٣٧٥٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمود بن �سعيد بن حبيب البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حمود و�سيف اأبناء �سعيد البطا�سي للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمود بن �سعيد بن حبيب البطا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حمود و�سيف اأبناء �سعيد 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٥٥٠١٠،  البطا�سي للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٣٣٠٠٠٩٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-127-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

في�سل بن �سعيد بن حممد ال�ساملي
اإعــــــــــالن

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

يعلن في�شل بن �شعيد بن حممد ال�شاملي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال انطاله للتجارة 

وفقا   ،١١22236 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  202١/١0/3١م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب: 3 ر.ب: 119 

 هاتف رقم: 92628285 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
فوؤاد بن جعفر بن حممد ال�ساجواين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور االإميان �ص.م.م

يعلن فوؤاد بن جعفر بن حممد ال�شاجواين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نور االإميان �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٤032٩0، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب:3٤٤2 ر.ب:112 
 هاتف رقم:99316٤٠2 

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

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

عمر بن علي بن عبداللـه الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة عمر بن علي بن عبداللـه الناعبي للتجارة �ش.�ش.و

يعلن عمر بن علي بن عبداللـه الناعبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عمر بن علي بن عبداللـه 
 ،١٣٩٣٩٤٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و،  للتجارة  الناعبي 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٣٨٨١٧٣٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن علي بن خدمي اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن يديد �ش.م.م

يعلن �سعيد بن علي بن خدمي اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع بن يديد �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل  بالرقـم ١١٤٣٩١٦، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٢٢٤٥٢٢
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

�سامل بن علي بن حممد الري�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل الورد للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن علي بن حممد الري�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معامل الورد للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٠١٧٠، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٢٣٥٢٢٢
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالرحمن بن �سامل بن عبود اخل�سر اجلعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سامل الدولية - تو�سية

يعلن عبدالرحمن بن �سامل بن عبود اخل�سر اجلعدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو �سامل 
الدولية - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٩٠٦٩، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٨٤٤٤٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

حميد بن حمد بن �سامل احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام ال�سارق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  ال�سارق  و�سام  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  �سامل احلجري  بن  بن حمد  يعلن حميد 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٧٤٠٧، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
املنرتب - والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٨٨٨٨٦٠١

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للحوم �ش.م.م

تعلن اأفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�سية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبعاد للحوم �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٤٧٢٧، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٠١٠ ر.ب:١٣٢
هاتف رقم:٩١٤٠٢٨٤٢

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

-131-
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عبداللـه بن يو�سف بن عبداللـه اخلوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلوري الرائدة �ش.م.م
الرائدة  اخلوري  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلوري  عبداللـه  بن  يو�سف  بن  عبداللـه  يعلن 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٣٣٨١٨٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٤٥٢٤٤٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وحدة ال�سرق االأو�سط للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة وحدة ال�سرق 
 ،١١٢٦٢٠٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  الأو�سط 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٤/٢٥م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٤٧١ ر.ب:٣١٤
هاتف رقم:٩٥١١٥٦٨٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواق للعناية الطبية �ش.م.م
للعناية  الرواق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  دار احل�سابات  يعلن مكتب 
الطبية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٧٤٦١، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٢٢ ر.ب:٣٣٩
هاتف رقم:٩٩٠٥٥٢٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب الروؤية الرقابية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سعيد بن �سيخان العدواين واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن مكتب الروؤية الرقابية لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن �سعيد بن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  واأولده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى  العدواين  �سيخان 
٣١٣٣٩٦٦، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١٤ ر.ب:٣١٥
هاتف رقم:٩٥٥٤١٣٤٥ - ٩٥١٣٣٣٠٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل للحلول البيئية وال�سناعية �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  وال�سناعية  البيئية  للحلول  نخيل  �سركة 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٠/٢٦م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٩٠٣٣٥ بالرقـم 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٧٥٦ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٢٤٤٩٩٨٥٨ فاك�ش رقم: ٢٤١٢١٣٣٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

جنالء بنت �سهاب بن رجب البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة ال�سمود للتجميل �ش.م.م

ال�سمود  وردة  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  البلو�سية  رجب  بن  �سهاب  بنت  جنالء  تعلن 
بالرقـم ١٢٧٩٢٢٥، وفقا لتفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  للتجميل �ش.م.م، 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٩٢٧ ر.ب:١٠٠

هاتف رقم:٩٥١٦٩٠٠٤
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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اأحمد بن عبداللـه بن �سالح الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة رمال �ساطي �سحار للتجارة واملقاوالت - تو�سية

�ساطي �سحار  رمال  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربيكي  بن �سالح  بن عبداللـه  اأحمد  يعلن 
 ،١٠٤٦٠٣٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣١٧٨٥٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطي �سحار الذهبي - تو�سية

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن �سالح الربيكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �ساطي �سحار الذهبي - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٣٠٣٦، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣١٧٨٥٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-135-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

م�سطفى بن غالم بن علي باقر اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العلم للنقليات �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العلم للنقليات  يعلن م�سطفى بن غالم بن علي باقر اللواتي 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٣٤٩٩، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٣٣ ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٩٥٢٢٠٥٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سوح للمقاوالت �ش.م.م

يعلن م�سطفى بن غالم بن علي باقر اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الن�سوح للمقاولت 
حــــــق  بالرقـم ١٤١٠٢٩٦، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٦٣٤ ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٩٥٢٢٠٥٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �لف�صول �لأربعة �لعاملية �ش.م.م

يعلن م�صطفى بن غالم بن علي باقر اللواتي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة الف�صول الأربعة 

العاملية �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٩٨٢٢، وللم�صفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:٦٣٤ ر.ب:١١٤
هاتف رقم:٩٩٤٦٦٣٤٣ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�صفــي
عبد�لعزيز بن �أحمد بن �صعيد عكعاك

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية

 ل�صركة �صعيد بن �أحمد �صعيد عكعاك و�أولده للتجارة و�ملقاولت - تو�صية

يعلن عبدالعزيز بن اأحمد بن �صعيد عكعاك اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صعيد بن اأحمد 

�صعيد عكعاك واأولده للتجارة واملقاولت - تو�صية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري 

بالرقـم ٢١٥٣٠٦٨، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

هاتف رقم:٩٩٧٥٧٧٧٢ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�صفــي
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�سامل بن خلفان بن نا�سر الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عماد الدين للتجارة �ش.�ش.و

يعلن �سامل بن خلفان بن نا�سر الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عماد الدين للتجارة 
�ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٥١٦١، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٣٧٠ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٩٤٤٩١٧٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن را�سد بن خمي�ش ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن النه�سة اجلديدة �ش.م.م

يعلن �سعيد بن را�سد بن خمي�ش ال�سنيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ركن النه�سة اجلديدة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٦٥١٧، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٦٢٦٤٨٨٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

خالد بن �سعيد بن �سالح امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الوادي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأبراج الوادي للتجارة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن خالد بن �سعيد بن �سالح امل�سلحي 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٥٤٥٨٧، وللم�سفي  واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
املوالح - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٦٩ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٠٩٠٧٦٦٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سعود بن �سعيد البطا�سي
اإعــــــــــالن

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

يعلن حممد بن �سعود بن �سعيد البطا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ظالل عقدا للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٧٥٥٥، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٧٦٠٧١١٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

اإبراهيم بن حميد بن عبيد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اإبراهيم العربي للتجارة - تو�سية

يعلن اإبراهيم بن حميد بن عبيد العربي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اإبراهيم العربي 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣١١٧١، وللم�سفي وحـده 
فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٥٠٥١٥٢٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عدي بن علي بن �سالح ال�سلتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر امللكي املتميز - ت�سامنية

 - املتميز  امللكي  �سركة ج�سر  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سلتي  بن �سالح  بن علي  يعلن عدي 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٣١٩٥، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٩٠ ر.ب:٣١٨

هاتف رقم:٩٢٢٥٣٨٠٧ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

�سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

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

يعلن �سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خط الريان للتجارة 
وللم�سفي   ،١٠٢٦٣٩٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٢٢٤٥٩٠٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

فهيم بن ح�سن بن �سيف الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني احلرادي للتجارة �ش.م.م

يعلن فهيم بن ح�سن بن �سيف الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ب�ساتني احلرادي للتجارة 
حــــــق  بالرقـم ١٠٨١٧٤٦، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٩٨٨٥٤٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

�سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الغيزين احلديثة للمقاوالت - تو�سية

يعلن �سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جبال الغيزين احلديثة 
بالرقـم ١١٤٦٥٦٨، وللم�سفي  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  للمقاولت - تو�سية، 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٥٥ ر.ب:٣٢٦
هاتف رقم:٩٢٦٣٢٩١٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع املرتفعات للمقاوالت - تو�سية

يعلن �سامل بن �سيف بن �سامل احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روائع املرتفعات للمقاولت - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٧٢٣٢، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٥٥ ر.ب:٣٢٦
هاتف رقم:٩٢٦٣٢٩١٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

بخيت بن �سامل بن بخيت قطن
اإعــــــــــالن

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

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حجيف للتجارة - ت�سامنية،  يعلن بخيت بن �سامل بن بخيت قطن 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،٢٠١٦٢٥٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٣٥٠٥٠٤٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مالك بن حممد بن �سهاب اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأركان املتحدة للم�ساريع احلديثة �ش.م.م

يعلن مالك بن حممد بن �سهاب اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأركان املتحدة للم�ساريع 
لتفاق  وفقا   ،١١٩٥٠٨٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  احلديثة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٠/١٤م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٨١٠٨٠١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن م�سلم بن غامن الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم للهند�سة والتجارة �ش.م.م

يعلن �سامل بن م�سلم بن غامن الكثريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النجم للهند�سة والتجارة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٦٣٠٨٣٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٣٥ ر.ب:١٣٤

هاتف رقم:٩٥٣٣٣٣٣٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد الروؤيا للتدريب االإداري �ش.م.م

يعلن �سامل بن م�سلم بن غامن الكثريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معهد الروؤيا للتدريب 
لتفاق  وفقا   ،١٥٢٢٩٣٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الإداري 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٧٨٣ ر.ب:١١٣

هاتف رقم:٩٥٣٣٣٣٣٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

املركز العماين خلدمات رجال االأعمال )ت�ساهيل(
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة العاملية للم�ساريع �ش.م.م
يعلن املركز العماين خلدمات رجال الأعمال )ت�ساهيل( اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املتحدة 
العاملية للم�ساريع �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٥٨٢١، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠١٨/١/١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٦٣٠ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٣٨٥٠٠٨٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن عبدال�سمد بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اإ�سماعيل بن دروي�ش بن �سليمان البلو�سي و�سريكه للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية
بن  اإ�سماعيل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العجمي  علي  بن  عبدال�سمد  بن  علي  يعلن 
لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاولت  للتجارة  و�سريكه  البلو�سي  �سليمان  بن  دروي�ش 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧١٢٩٦، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥١١ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٢٢٢٩٢٧٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-145-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

نوح بن اأحمد بن حممد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغار الهند�سية �ش.م.م
يعلن نوح بن اأحمد بن حممد البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الغار الهند�سية 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٧٣٩٩، وفقا لتفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٩/٢م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�سمالية- والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٢٧٢ ر.ب:١٣٢
هاتف رقم:٩٨٢٧٨٧١٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خالدة بنت حممد بن جمعة البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلالدة احلديثة للتجارة �ش.م.م
اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلالدة احلديثة  تعلن خالدة بنت حممد بن جمعة البلو�سية 
لتفاق  وفقا   ،١١٠٥٥٩٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية  ٢٠٢١/٩/٢٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
باأعمــال  التــي تتعلــــق  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــية  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٤٠٩٨٦٨٤

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

-146-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

وليد بن حمد بن حممد تباع الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرح الفريد للتجارة - ت�سامنية

الفريد  ال�سرح  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفار�سي  تباع  حممد  بن  حمد  بن  وليد  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٤٠٨٦٦٢٧، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
 والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب:٨٦٨ ر.ب:٤١١
هاتف رقم:٩٥٧٦٦٣٣٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدالغفور بن حممد بن �سريف البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارة البلو�ش الذهبية للتجارة - تو�سية

يعلن عبدالغفور بن حممد بن �سريف البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حارة البلو�ش الذهبية 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٢٣٩٥، وللم�سفي وحـده 
فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٤٨٢٠٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

في�صل بن عو�ض بن بطي املنظري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة فر�صان الوا�صل للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن في�صل بن عو�ض بن بطي املنظري اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة فر�صان الوا�صل للتجارة 

١٠٢٥٩٢٤، وللم�صفي  اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم  واملقاوالت - تو�صية، وامل�صجلة لدى 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
هاتف رقم:٩٥٦٧٠٩٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
حممد بن م�صلم بن علي املهري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإعمار جوفاء للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  جوفاء  اإعمار  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  املهـــري  علــــي  بن  م�صلــم  بن  حممد  يعلن 

ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢7١٥6٤، وفقا التفاق ال�صركاء 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢7م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

 حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩811112٩ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين واأوالده للتجارة - تو�صية

يعلن حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حممد بن عبداللـه بن 

بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  وامل�صجلة لدى  - تو�صية،  للتجارة  واأوالده  الكلباين  علي 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،3١٤٥٤٩٢

اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

حمافظة �صمال الباطنة
�ض.ب: 2 ر.ب: 322

هاتف رقم: ٩113٦٩18 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدر املدينة للتجارة �ض.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بدر املدينة للتجارة 

�ض.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠3٥33٥، وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة �صمال الباطنة
�ض.ب: 2 ر.ب: 322

هاتف رقم: ٩113٦٩18 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

عبداللـه اأحمد فرج مبارك كوفان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كوفان للنقل �ض.م.م

اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة كوفان للنقل �ض.م.م،  اأحمد فرج مبارك كوفان  يعلن عبداللـه 

املوؤرخ  ال�صركاء  التفاق  وفقا   ،١١١8737 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة 

٢٠٢١/8/١8م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

هاتف رقم: ٩٩4٩444٠ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
�صباح بن اأحمد بن احلاج مراد الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدار للم�صاريع ال�صياحية والرتفيهية �ض.م.م

يعلن �صباح بن اأحمد بن احلاج مراد الزدجايل اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة الدار للم�صاريع 

 ،١33٩3٢٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  ال�صياحية والرتفيهية �ض.م.م، وامل�صجلة لدى 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلو�ض - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: ٩٩3311٧٩ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

طالل بن حمود بن ربيع ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأيدي ال�صريعة للتجارة �ض.م.م

يعلن طالل بن حمود بن ربيع ال�صيابي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة االأيدي ال�صريعة للتجارة 

�ض.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠38٢٥7، وللم�صفــــي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ض.ب: 3٧٧3 ر.ب: 112
هاتف رقم: ٩4٥٥٥8٠٠

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
�صعيد بن علي بن �صعيد املع�صري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوم ال�صرق الدولية املتحدة �ض.م.م

الدولية  ال�صرق  �صركة جنوم  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  املع�صري  �صعيد  �صعيد بن علي بن  يعلن 

املتحدة �ض.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢7٤٢٥3، وللم�صفــــي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�صر - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: ٩4٦٦٥٥٦٥ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العر�ض الذهبي للتجارة �ض.م.م
بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�صابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�صت�صارات  يعلن مكتب اجلدوى 

بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ض.م.م،  للتجارة  الذهبي  العر�ض  �صركة 

الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�صفـيـــة  ال�صركـــــــة فـي  ١٠٢٢٢٤٤، وللم�صفــــي وحـده حــــــق متثيـــــل 

اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

والية ال�صيب - حمافظة م�صقط
�ض.ب: ٥٥٦ ر.ب: 121

هاتف رقم: 223٦84٦2 - ٩٧4٦٦٠٠2 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
�صني زهينقياجن

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء قمة اجلبل للخدمات والتجارة �ض.م.م

والتجارة  للخدمات  اجلبل  قمة  اأ�صواء  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  زهينقياجن  �صني  يعلن 

ال�صركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٩3٩٢٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ض.م.م، 

اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفــــي  ٢٠٢١/١٠/٢٠م،  املوؤرخ 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

العذيبة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط
�ض.ب: 1٠٩٩ ر.ب: 13٠
هاتف رقم: ٩1٧1٠٧٦٠

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

مكتب روعة التاألق للخدمات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفجر امل�صرق الرائدة �ض.م.م

يعلن مكتب روعة التاألق للخدمات اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة الفجر امل�صرق الرائدة �ض.م.م، 

املوؤرخ  ال�صركـــاء  التفـــاق  وفـــقا   ،١٢8١6٠٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفــــي  ٢٠٢١/٩/3٠م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

اخلو�ض ال�صاد�صة - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: ٩٦٥2٦٩11

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
حمود بن هالل بن يو�صف الهوتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمال بن حمود الهوتي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن حمود بن هالل بن يو�صف الهوتي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جمال بن حمود الهوتي 

 ،١٠3٠١6٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  ت�صامنية،   - للتجارة  و�صريكه 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفــــي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩282٠8٠4
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

طارق بن عبداللطيف بن داود الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط امل�صتقبل الدولية �ض.م.م

امل�صتقبل  �صركة خط  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزدجايل  داود  بن  بن عبداللطيف  يعلن طارق 

التفاق  وفقا   ،١8٠٩٠١6 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ض.م.م،  الدولية 

الت�صفـيـــة  ال�صركـــــــة فـي  ٢٠٢١/١٠/١7م، وللم�صفــــي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�صركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ض.ب: 2223 ر.ب: 112
هاتف رقم: ٩٦٠8٥٥4٧ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هو�ض البحار �ض.م.م

البحار  هو�ض  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزدجايل  داود  بن  عبداللطيف  بن  طارق  يعلن 

ال�صركاء  التفاق  وفقا   ،١١٠١٠١٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ض.م.م، 

اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفــــي  ٢٠٢١/١٠/١7م،  املوؤرخ 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ض.ب: 111٧ ر.ب: 133
هاتف رقم: ٩٦٠8٥٥4٧ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

اأحمد بن م�صلم بن اأحمد تبوك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيت حجوج للتجارة واملقاوالت - تو�صية

للتجارة  حجوج  بيت  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  تبوك  اأحمد  بن  م�صلم  بن  اأحمد  يعلن 

واملقاوالت - تو�صية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ٢١6٩7١١، وللم�صفــــي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٠٩3٦٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اال�صرار ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن اأحمد بن م�صلم بن اأحمد تبوك اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة اال�صرار ال�صاملة للتجارة 

واملقاوالت - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤7٩83، وللم�صفــــي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٠٩3٦٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

ميمونة بنت �صعيد بن حم�صن احلجرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صائم بدبد للتجارة - ت�صامنية
 - للتجارة  بدبد  ن�صائم  �صركة  بت�صفـيــة  تقــوم  اأنـها  �صعيد بن حم�صن احلجرية  بنت  تعلن ميمونة 

ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٠76٩٢١، وفقا التفاق ال�صركاء 

اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�صفــــية  ٢٠٢١/١١/٢م،  املوؤرخ 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

فنجاء - والية بدبد - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: ٩444141٧ 

كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــية
هود بن يحيى بن �صامل احلوقاين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ح�صانة الرو�صة ال�صعيدة �ض.م.م

الرو�صة  ح�صانــة  �صركـــة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلوقانــــي  �صالــــم  بن  يحيى  بن  هود  يعلن 

التفاق  وفقا   ،١٠١١٤٥٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ض.م.م،  ال�صعيدة 

الت�صفـيـــة  ال�صركـــــــة فـي  ٢٠٢٠/١٢/١7م، وللم�صفــــي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�صركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط
�ض.ب: ٧13 ر.ب: 133

هاتف رقم: ٩٦٦٩٩٩8٩
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

غامن بن �صطيط بن �صعيد القعنوين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مل�صات الوطن االأخ�صر للتجارة - تو�صية

يعلن غامن بن �صطيط بن �صعيد القعنوين اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركـــة مل�صات الوطن االأخ�صر 

للتجارة - تو�صية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١٢8٢١6٤، وفقا التفاق 

الت�صفـيـــة  ال�صركـــــــة فـي  ٢٠٢١/١٠/١٢م، وللم�صفــــي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�صركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ض.ب: 1٥4 ر.ب: 31٥
هاتف رقم: ٩٩34٦838

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ض الربكة اخل�صراء للتجارة - تو�صية

الربكـــــة  اأر�ض  �صركـــة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  القعنونــي  �صعيـــد  بن  �صطيط  بن  غامن  يعلن 

 ،١٢7٤٥8٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية،   - للتجارة  اخل�صراء 

وفقا التفاق ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٢م، وللم�صفــــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي 

الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ض.ب: 1٥4 ر.ب: 31٥
هاتف رقم: ٩٩34٦838

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٥(

حممد بن علي بن خمي�ض املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روا�صي �صحار الوطنية للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممد بن علي بن خمي�ض املزروعي اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركـــة روا�صي �صحار الوطنية 

للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١١8376٩، وللم�صفــــي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة
هاتف رقم: ٩8٠821٠4

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
�صهيل بن مو�صى بن خمي�ض

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الباحث الدولية �ض.م.م

الدوليــة �ض.م.م،  الباحــث  �صركـــة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنـه  �صهيـل بن مو�صـى بن خمي�ض  يعلن 

وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقـم ١68٥٩١٠، وللم�صفــــي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩2884144
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�صفــي
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مكتب الرا�شد الدولية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل جنوب ال�شرقية للتجارة - ت�شامنية

ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  الدولية  الرا�شد  مكتب  يعلـن 

تالل جنوب ال�شرقية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٤١٠٧٥٤٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة مركز �شور امللكي للعيادات التخ�ش�شية - ت�شامنية

يعلـن مكتب الرا�شد الدولية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مركز 

�شور امللكي للعيادات التخ�ش�شية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٢٣٤٠٦٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهرة الرتابط - تو�شية

ل�شركــــة  امل�شفــــي  الدولية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه  الرا�شد  يعلـن مكتب 

جوهرة الرتابط - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢١٧٣٥، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة م�شاريع �شماء الدقم املتحدة للتجارة �ش.م.م

ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  الدولية  الرا�شد  مكتب  يعلـن 

م�شاريع �شماء الدقم املتحدة للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٢١٣٦٨٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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حممد بن �شامل بن �شليمان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ذوق ال�شباب للتجارة - تو�شية

يعلـن حممد بن �شامل بن �شليمان الكلباين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ذوق ال�شباب للتجارة - 

تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٥٩٣٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع ال�شم�ش املتحدة - تو�شية

ال�شم�ش  �شعاع  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الكلباين  �شليمان  بن  �شامل  بن  حممد  يعلـن 

املتحدة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٥٩٢٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حممد بن جمعة بن خمي�ش البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجيال امل�شتقبل الواعدة للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممد بن جمعة بن خمي�ش البلو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأجيال امل�شتقبل الواعدة 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٠٠٧٥، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حامد بن حمود بن حامد الرجيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة علي بن حمود بن حامد الرجيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن حامد بن حمود بن حامد الرجيبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة علي بن حمود بن حامد 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  الرجيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

بالرقـــم ١٠٩٠١٤٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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�شالح بن م�شلم بن حديد امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شفق لتقنية املياه �ش.م.م

يعلـن �شالح بن م�شلم بن حديد امل�شكري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ال�شفق لتقنية املياه 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٧٣٤٣٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عطارد املتحدة �ش.م.م

يعلـن �شالح بن م�شلم بن حديد امل�شكري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة عطارد املتحدة �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٨٥٤٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب طالل اأبو غزالة و�شركاه لال�شت�شارات االإدارية واالقت�شادية واملالية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحالت ال�شرقية �ش.م.م

ب�شفـتـــــه  واملالية  واالقت�شادية  االإدارية  و�شركاه لال�شت�شارات  اأبو غزالة  يعلـن مكتب طالل 

امل�شفــــي ل�شركــــة املحالت ال�شرقية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٤٨٩١٥١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حمفوظ بن را�شد بن عبداللـه الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الزبيل القدمي التجارية �ش.م.م

يعلـن حمفوظ بن را�شد بن عبداللـه الوهيبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع الزبيل 

القدمي التجارية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٧٠٨١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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هالل بن را�شد بن �شيف الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلقيمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  احلقيمي  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الكلباين  �شيف  بن  را�شد  بن  هالل  يعلـن 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٨٩٦٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اأبو �شعود لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ ري�شوت للتجارة واملقاوالت -تو�شية

للتجارة  ري�شوت  �شموخ  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�شابات  لتدقيق  �شعود  اأبو  يعلـن 

عـــن   ،١١٢٨٤٩٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار ال�شعادة ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

ال�شاملة  ال�شعادة  اأنوار  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�شابات  لتدقيق  �شعود  اأبو  يعلـن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٨٣٠٣، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

مكتب م�شقط للمحا�شبة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرين للخياطة �ش.م.م

�ش.م.م،  للخياطة  ال�شرين  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  للمحا�شبة  م�شقط  مكتب  يعلـن 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٢٥٣٢٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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خالد بن فرج بن �شنجور
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خالد واأحمد للتجارة - ت�شامنية

يعلـن خالد بن فرج بن �شنجور ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة خالد واأحمد للتجارة - ت�شامنية، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٤٧٧٣٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
خالد بن �شيف بن �شليم ال�شناين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرياف �شنا�ش �ش.م.م

اأرياف �شنا�ش �ش.م.م،  يعلـن خالد بن �شيف بن �شليم ال�شناين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٣١٥٨٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
فاطمة بنت �شامل بن �شعيد النبهانية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهرة املدة للتجارة - ت�شامنية

املدة  جوهرة  ل�شركــــة  امل�شفــــية  ب�شفـتـــــها  النبهانية  �شعيد  بن  �شامل  بنت  فاطمة  تعلـن 

عـــن   ،٥١٤٥٠٣١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية
�شامل بن مطر بن اأحمد ال�شنفري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرحال للنقليات �ش.م.م

يعلـن �شامل بن مطر بن اأحمد ال�شنفري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الرحال للنقليات �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٣٠٤٤١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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�شعيد بن عبيد بن حمد املحرزي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفوالذ للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  الفوالذ  ل�شركــــة  امل�شفــــي  املحرزي ب�شفـتـــــه  �شعيد بن عبيد بن حمد  يعلـن 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٢١٢٣١٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شعيد بن عبيد بن حمد املحرزي للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �شعيد بن عبيد بن حمد املحرزي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شعيد بن عبيد بن حمد 

املحرزي للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٠٩٤٣١٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شلمان بن حيدر بن ح�شن اللواتي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو ميقات احلديثة �ش.م.م

اأبو ميقات  ل�شركــــة م�شاريع  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  اللواتي  بن ح�شن  بن حيدر  �شلمان  يعلـن 

١٢٢٢٨٥٣، عـــن انتهاء  احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طريق وادي اجلزي للتجارة - ت�شامنية

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة طريق وادي اجلزي 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٩٩٦٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإبداع الراقي ملواد البناء �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

االإبداع الراقي ملواد البناء �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٥٧١٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رونق ال�شماء الزرقاء الوطنية �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الوطنية  الزرقاء  ال�شماء  رونق 

١٢٨٢٤٧٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع خط امل�شتقبل الوطنية - ت�شامنية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

م�شاريع خط امل�شتقبل الوطنية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١٦٥٤٠١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ت�شييد للمقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

ت�شييد للمقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥١٧٢٨، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحاري فهود اللوج�شتية - تو�شية

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ش�شارات املالية وتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - اللوج�شتية  فهود  �شحاري 

١١٣٦١٢٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب امل�شتنري لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأيام النادرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب امل�شتنري لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة االأيام 

النادرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٤٩٥٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
نبهان بن خليفة بن من�شور العمريي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شائر املحيول للتجارة - ت�شامنية

يعلـن نبهان بن خليفة بن من�شور العمريي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ب�شائر املحيول 

عـــن   ،١٠٨٢٩١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
نا�شر بن �شعيد بن خلفان ال�شعدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأطياف الباطنة املتحدة - ت�شامنية

اأطياف الباطنة  يعلـن نا�شر بن �شعيد بن خلفان ال�شعدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

١١٤٣٤٦٠، عـــن  املتحدة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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