
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1421(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                             وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

الرقابة على  باإ�صدار الئحة   2021/12/14 فـي  �صادر    2021/198 رقــــــــــــم  قــــــــــرار وزاري 

املحا�صبني واملراجعني ومكاتب و�صركات املحا�صبة 

الثمينة  املعادن  و�صركات  وم�ؤ�ص�صات  واملراجعة 

غ�صــل  مكافحــة  ب�صــاأن  القيمــة  ذات  واالأحجــار 

االأمــ�ال ومت�يــل االإرهــاب.

قيا�صية  م�ا�صفة  باعتبار   2021/12/16 فـي  �صادر    2021/199 رقــــــــــــم  وزاري  قــــــــــرار 

خليجية م�ا�صفة قيا�صية عمانية ملزمة.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 

                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�صاأن طلبات براءات االخرتاع املقب�لـــة. 

اإعالن ب�صاأن طلبات براءات االخرتاع املمن�حة.

االإعـــالنات اخلا�صـــة بالن�صــر عــن طلبــات ت�صجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعـالن ب�صاأن العالمات التي مت التاأ�صري فـي ال�صجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�صاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�صجلة.

ا�صتــــدراك.
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النخيل الل�ج�صتية الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ثروات م�صقط لالت�صاالت والكهرباء �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املثلى للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأدم اخل�صراء للتجارة واملقاوالت - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نخبة اجلن�ب للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نح� امل�صتقبل �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأكادميية التاأثري �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدليل للعقارات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فهد بن خمي�ش الغداين و�صريكته للتجارة - 

ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حلـــن ال�تـــر للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رويال الزرقاء �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإيهاب مقب�ل و�صركاه �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القرار احلا�صم للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صنع املي�ص�ر للمنتجات احلديدية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنمنا العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فاحتة اخلري ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نربا�ش �صحار اجلديدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكرة االأملا�صية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حميد و�صعيد اأبناء نا�صر اخلاطري - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاجد العاملية �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بن احليمر للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بريحاء الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االزدهــــار للم�صاريــــع واحلل�ل �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رذاذ اخلليج املميز للتجارة - ت��صية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صرات للم�صاريع ال�اعدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فيلكا ال�صاملة للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ش دبا للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ملتقى ال�صعادة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم الدولية لال�صتثمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صائم ظفار للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مبادرة للم�صاريع التجارية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلدمات الفنية الفعالة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درة اجلن�ب العربي للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مر�صى البطح للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روابي الباطنة املميزة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأما�صي حم�صة للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الطيار الع�صرية للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأميال اخلليج املميزة للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة را�صد وهزاع ال�هيبي للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صمة ابتكـــار لالإن�صاءات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املتحــدون �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ل�ؤلـ�ؤ �صحـار للت�صـ�ق �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صف�ة نفعاء للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العامليـــة للبنــاء وامليكانيكا والكهرباء �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�تني للم�صاريع املا�صية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خـــزف عمان �ش.م.ع.ع.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبناء حماد الرا�صدي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز الن�ر للطب الهندي التقليدي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النج�م اخلم�صة للتعدين �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأطل�ش للخدمات الزراعيـــة - ت�صامنيــة.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأخ�صر الزاهي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العفية للخدمات ال�صاملة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تــالل �صربثــات للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإ�صكان املثالية للمقاوالت والتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بني عامر للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآفاق العفية ال�طنية للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تاج اجلن�ب العاملية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�ص�اء البيان العربية �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املا�صي للتجارة احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االبتـــداء للخدمات والتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صنع عمان للر�صا�ش �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اله�ا�صـــم الدوليـــة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فدك العربية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكثريي واملط�ع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تـــالل �صفـــاه للتجــارة واملقاوالت - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع العقار الذهبي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صراج العربية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صقط للنجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بالك اأند فيت�ش للمقاوالت م�صقط �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة براحة العامرات للتجارة واملقاوالت - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اله�صم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دروازة احل�صن للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صيانة الدقيقة لالإلكرتونيات - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحراء مغ�صر اجلن�بية - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حممد و�صعيد ورا�صد اأبناء �صليمان بن حمد 

الغيثي - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع القا�صمي والبل��صي املتحدة للتجارة - ت�صامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرحاب الدولية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البحر الع�صرية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإرم للمقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ق�افل املحيط الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�ارد ال�صرقية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإقليمية للتجارة واخلدمات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ب�صياء ال�طنية - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأنهار اخلري للخدمات والتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجل�صيم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القيمة للخدمات الل�ج�صتية واالأعمال �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البهجة الف�صية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الل�اء العاملية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع دروب اخلري املميزة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صماء �صتال - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ي��صف بن مبارك بن حميد الربيكي و�صريكته 

للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإبري�صم العربية - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الكنز العتيق للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركةواحة االأناقة للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بحار الغيل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآفاق الغيل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رم�ز االأندل�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرامي الذهبية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأغ�صان اخليزران للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صاتني اخليزران �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحار للمعدات النفطية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلربة العاملية للتجارة �ش.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مدارج االأمل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زيد ونقية للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طاقة الغربية للتجارة واملقاوالت - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قمة ال�صم� للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعاع الغليلة للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة باب القلعة احلديثة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاعد ال�صعدي وولده للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�ص�ار القلعة للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركةحمد �صالح احلب�صي و�صركاه - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خريات طاقة للتجارة واملقاوالت - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صفاف �صاحك للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صارف �صاحك للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خمي�ش بن �صعيد �صالح الب��صعيدي و�صركاه 

للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الب�ابة اخل�صراء الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ابن البطا�صي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأغ�صان ال�صالم �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صروح ال�صاهقة املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة  املعرفة ملا وراء البحار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النه�صة لالأعمال والتم�ين �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�ابة اإرم للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأم�اج البحار العاتية للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حماجر وك�صارات دماء والطائني االأهلية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بريق ثمريت للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بن عب�د قه�ر للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خريات م�صقط البحرية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة  النقاء اخلليجية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غي�م اجلن�ب ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإ�صماعيل اجلنيبي للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نقليات اأب�حم�د املن�ري للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلليج لالإعالم الطبي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رب�ع العاملية املميزة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دمل�ن املتميزة �ش.م.م.

الطبية  للم�صتلزمات  و�صريكه  احلمداين  ل�صركة  الت�صفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واالأجهزة االإلكرتونية واخلدمات �ش.م.م 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �ص�احل جمان للمقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإعمار الهند�صية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حجر القمر الدولية للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منبع اخلريات للتجارة واخلدمات �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صروق لالأوراق املالية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صما خ�ر ر�صل املتحدة للتجارة �ش.م.م.

و�صريكه  الربعمي  �صامل  �صهيل  بخيت  ل�صركة  الت�صفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

االألبان  ملنتجات  العمانية  ال�طنية  لل�صركة  الت�صفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

املحدودة �ش.م.ع.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ذروة املجد الف�صية للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل احلرية للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كثبان ال�ص�يق املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خريات اخل�صراء ال�صاملة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جلم�د اخل�صراء للتجارة - ت��صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روا�صي اجلزيرة العربية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأب� ثراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة به�ان الهند�صية الدقم �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية  ل�صركة م�صاريع جبال الربميي الذهبية للتجارة - ت�صامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة للمك�سرات والفواكه املجففة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سوان العاملية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة ح�ساري للو�ساطة واخلدمات التجارية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفالحي والروا�ش املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املتميز املتحدة �ش.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وكالت الأخوة للخدمات التجارية والفنية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار لالإطارات �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظافر لهند�سة الطاقة واأبحاث الف�ساء - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل وادي ال�سلم للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ش الرا�سدي وولده للتجارة واملقاولت. 

الهنائي  عبداللـه  اأبناء  وحممد  �سعود  ل�سركة  الت�سفـية   اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سحم العالية - تو�سية.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال كلباء للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلندق املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سيفري والعجمي �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة ها�سم بن حممد بن علي العجمي و�سريكه 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

بن  ونا�سر  الكندي  عبداللـه  بن  زاهر  ل�سركة  الت�سفـية   اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

حممد الكندي - ت�سامنية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري

رقــم 2021/198
باإ�سدار الئحة الرقابة على املحا�سبني واملراجعني 

ومكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وم�ؤ�س�سات و�سركات املعادن الثمينة 
واالأحجــار ذات القيمــة ب�ســاأن مكافحــة غ�ســل االأمــ�ال ومت�يــل االإرهــاب

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 86/77،

واإىل قانون الرقابة على املعادن الثمينة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/109، 

واإىل قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإىل وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر
املــادة االأولــــى

يعمل بالئحة الرقابة على املحا�سبني واملراجعني ومكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة 

وموؤ�س�سات و�سركات املعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ب�ساأن مكافحة غ�سل الأموال 

ومتويل الإرهاب، املرفقة. 

املــادة الثانيــــة
على املحا�سبني واملراجعني ومكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وموؤ�س�سات و�سركات املعادن 

الثمينة والأحجار ذات القيمة توفـيق اأو�ساعهم طبقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة 

ل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سرها فـي اجلريدة الر�سمية. 

املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها. 

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

�سـدر فـي: 9   من جمادى االأولى 1443هـ 
امل�افـــــق: 14 من ديـــ�سمـبـــــــــــر 2021م

 قـيـ�س بن مـحمـد بن مـ��سـى الي��سـف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

الئحة الرقابة على املحا�سبني واملراجعني 
ومكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة وم�ؤ�س�سات و�سركات املعادن الثمينة 

واالأحجــار ذات القيمــة ب�ســاأن مكافحــة غ�ســل االأمــ�ال ومت�يــل االإرهــاب

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها، املعنى ذاته املن�سو�ض 

عليه فـي قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وقانون الرقابة على املعادن الثمينة 

امل�سار اإليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض 

�سياق الن�ض معنى اآخر: 

الـــ�زارة: 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

القانــ�ن:
قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب. 

املركــز:
املركز الوطني للمعلومات املالية. 

الفاتــف:
جمموعة العمل املايل )FATF(، وهي منظمة حكومية دولية تاأ�س�ست �سنة 1989م، مقرها 

باري�ض فـي فرن�سا، وتهدف ملكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

املديريــة: 
مركز حماية املناف�سة ومنع الحتكار فـي الوزارة.

الدائــرة: 
دائرة املمار�سات املحظورة فـي املديرية.

الق�ســم:
ق�سم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب فـي الدائرة.

املن�ساأة املرخ�سة: 
مكاتب و�سركات املحا�سبة واملراجعة، وموؤ�س�سات و�سركات بيع املجوهرات و�سياغة احللي 

املعادن  وحتليل  فح�ض  وخمتربات  وا�ستريادها،  القيمة  ذات  والأحجار  الثمينة  واملعادن 

الثمينة والأحجار ذات القيمة وور�ض ت�سفـية املعادن الثمينة. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

العمليات امل�سبوهة اأو غري االعتيادية: 

العمليات التي ي�ستبه فـي اأن تكون لها �سلة باجلرائم املن�سو�ض عليها فـي القانون.

م�سوؤول االلتزام:

ال�سخ�ض الذي يعني من قبل املن�ساأة املرخ�سة، لرياقب مدى التزام املن�ساأة املرخ�سة والعاملني 

فـيها مبتطلبات القانون وهذه الالئحة.

العميــل:

املتعامل مع املحا�سبني واملراجعني واملن�ساأة املرخ�سة �سواء كان �سخ�سا طبيعيا اأو اعتباريا. 

الدول عالية املخاطر: 

للقائمة  طبقا  الدويل  امل�ستوى  على  املخاطر  عالية  الدول  قائمة  �سمن  امل�سنفة  الدول 

ال�سادرة عن الفاتف.

االأ�سخا�س املعر�سون للمخاطر:

كل من �سغل اأو ي�سغل اإحدى الوظائف العليا كال�سيا�سيني والق�ساة وعلماء الدين والدبلوما�سيني 

واأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية وروؤ�ساء اجلمعيات املهنية واخلريية والنقابات العمالية والفنانني 

وغريهم من ال�سخ�سيات العامة، واأفراد عائالتهم واملقربني منهم. 

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املحا�سبني واملراجعني واملن�ساأة املرخ�سة ممن لديهم اأن�سطة 

مرتبطة اأو ذات �سلة بواحد اأو اأكرث من الأن�سطة املحددة فـي البنود )ب(، )ج(، )د( من 

املادة )4( من القانون. 

املــادة ) 3 ( 

يجب على املن�ساأة املرخ�سة موافاة الق�سم بالأن�سطة التي تتم ممار�ستها واملرتبطة اأو ذات ال�سلة 

بواحد اأو اأكرث من الأن�سطة املحددة فـي البنود )ب(، )ج(، )د( من املادة )4( من القانون. 

املــادة ) 4 (

يجب على املن�ساأة املرخ�سة تعيني م�سوؤول اللتزام ، وذلك بعد اأخذ املوافقة الكتابية امل�سبقة 

من الدائرة.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

املــادة ) 5 (

يخت�ض م�سوؤول اللتزام بتنفـيذ اللتزامات املن�سو�ض عليها فـي القانون، وعلى الأخ�ض 

الآتي:

1 - مراقبـــة تنفـيـــذ املحا�سبـــني واملراجعــني، واملن�ساأة املرخ�سة والعاملــني فـيــها لأحكام 

القانون وهذه الالئحة.

2 - الك�سف عن العمليات امل�سبوهة اأو غري العتيادية.

اإبـــالغ املركــز عـــن املخالفــات والعمليــات امل�سبوهــة اأو غري العتيادية مبا�سرة على   - 3

النموذج املعد لهذا الغر�ض، وعلى املركز اإخطار املبلغ بال�ستالم.

4 - موافاة املركز بتقرير املدقق املايل فـي نهاية كل عام ميالدي مبدة ل تزيد على )3( 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء العام، ون�سخة من التقرير للمديرية.

املــادة ) 6 (

يجب على املحا�سبني واملراجعني، واملن�ساأة املرخ�سة اإلزام العميل بتقدمي امل�ستندات الدالة 

على البيانات الآتية:

1 - بيانات العميل اإذا كان �سخ�سا طبيعيا:

 اأ  - ال�سم الرباعي.

ب  - العنوان بالكامل.

ج - اجلن�سية.

د  - العمل اأو املهنة التي ميار�سها.

هـ - بيانات البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر.

2 - بيانات العميل اإذا كان �سخ�سا اعتباريا:

اأ   - ال�سم.

ب - ال�سكل القانوين.

 ج - رقم ال�سجل التجاري ومكان الت�سجيل.

د - طبيعة الن�ساط.

هـ - عنوان املركز الرئي�سي، والفروع اإن وجدت.
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و - بيانات املالك وامل�ساهمني الرئي�سيني.

ز - اأ�سماء رئي�ض واأع�ساء جمل�ض الإدارة.

ح - املمثل القانوين، وبيان هويته.

ط - التواقيع املعتمدة.

ي - عقد التاأ�سي�ض، والنظام الأ�سا�سي.

ويلتزم العميل بتقدمي ن�سخ من امل�ستندات امل�سار اإليها فـي هذه املادة فور اإجراء اأي تعديل 

عليها.

املــادة ) 7 (

يجب على املحا�سبني واملراجعني، واملن�ساأة املرخ�سة اللتزام بالآتي:

1 - تطبيق كافة الإجراءات وال�سوابط والتدابري املن�سو�ض عليها فـي القانون، وهذه 

عدم  ل�سمان  الأخرى  املخت�سة  واجلهات  الوزارة  ت�سعها  التي  وتلك  الالئحة، 

ا�ستغالل املعامالت التــي يقومون بها ل�سالح عمالئهم لأغرا�ض غ�سل الأموال اأو 

متويل الإرهاب. 

2 - اإبالغ املركز عن العمليات امل�سبوهة اأو غري العتيادية وفقا للمعايري التي يحددها 

املركز، وذلك عند التعامل مع العميل، وعلى الأخ�ض الآتي: 

  اأ - �سراء اأو بيع املعادن الثمينة والأحجار الكرمية ذات القيمة.

ب - فح�ض وحتليل املعادن الثمينة والأحجار الكرمية ذات القيمة.

 ج - التدقيق املايل ومراجعة احل�سابات.

3 - التحــقق مــن املعلومات التــي يقدمــها العمــيل عن مو�سوع التعامل، واإبالغ املركز 

باأي بيانات م�سكوك فـي �سحتها.

4 - عــدم قبول التعامل اإذا مل ت�ستوف امل�ستندات امل�سار اإليها فـي املادة )6( من هذه 

الالئحة.

5 - اإخطــار املركـــز اإذا كــان العمــيــل مــن الأ�سخـــا�ض اأو الكيانـــات املنتمني اإىل اإحدى 

الدول عالية املخاطر، اأو اإذا كان العمل املتعلق بالتعامل �سيجرى فـي اأي من تلك 

الدول.

6 - اللتزام بعدم اإبالغ اأو ت�سريب اأو اإف�ساء اأي معلومات لأي من العمالء اأو غريهم 

حول اأي اإجراء اتخذ اأو �سيتخذ ب�ساأن حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
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7 - التعرف على م�سدر الأموال التي تخ�ض العميل. 

8 - عــدم الت�سريـــح للعمـــالء عـــن �سكوكهـــم خا�ســة فـيما يتعلق بالعمليات امل�سبوهة، 

اأو غري العتيادية، وعدم اإخطارهم بذلك.

9 - طلب ا�ستي�ساح عن العمليات امل�سبوهة اأو غري العتيادية اأو املعقدة، والهدف منها 

عندما يكون غري وا�سح.

اإبالغ املركز فورا عن الوقائع واملعلومات املت�سلة باأعمال املحا�سبني واملراجعني،   - 10

واملن�ساأة املرخ�سة اإذا كان ي�ستبه فـي اأنهــا قــد توؤدي اإلــى ارتكاب جرمية غ�سل اأموال 

اأو متويل اإرهاب، والإبالغ عن وقوعها اإذا وقعت فعال.

11 - فتــح ح�ســاب م�سرفـي واحــد للمن�ساأة املرخ�سة فـي اأحد امل�سارف املرخ�سة فـي �سلطنة 

عمان، بعد احل�سول على موافقة املديرية، ويخطر كل من املديرية واملركز ببيانات 

واأرقام احل�ساب عند فتحه اأو تغيريه.

12 - فتـــح ح�ســـاب م�سرفـــي م�ستقل عن احل�ساب املن�سو�ض عليه فـي البنـد )11( مــن 

هــذه املادة فـي اأحد امل�سارف املرخ�سة فـي �سلطنة عمان، تودع فـيه جميع املبالغ 

التي يتم تقا�سيها اأو حت�سيلها من اأو ل�سالح العميل املتعلقة بالأن�سطة املن�سو�ض 

على  بعد احل�سول  القانون،  )4( من  املادة  )د( من  )ج(،  )ب(،  البنود  فـي  عليها 

عند  احل�ساب  واأرقام  ببيانات  واملركز  املديرية  كل من  ويخطر  املديرية،  موافقة 

فتحه اأو تغيريه.

13 - اإن�ســـاء �سجــل اإلكرتونــي تقيد فـيه الأعمال والأن�سطة التي يقومون بها، على اأن 

ي�سمل ذلك ال�سجل البيانات واملعلومات الآتية:

اأ - ا�سم العميل وبياناته. 

ب - مو�سوع التعامل.

ج - تاريخ تقدمي اخلدمة.

د - املبلغ املتفق عليه.

هـ - رقم عملية التحويل املايل، ورقم احل�ساب.

و - تاريخ التحويل. 

ز - ا�سم امل�سرف.

- 16 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

يتعلق  العمالء وممثليهم وما  بهوية  وامل�ستندات اخلا�سة  باملعلومات  - الحتفاظ   14

اإليهم،  قدمت  التي  والأن�سطة  املرخ�سة  واملن�ساأة  واملراجعني،  املحا�سبني  باأعمال 

وذلك ملدة )10( ع�سر �سنوات من تاريخ انتهاء هذه الأعمال اأو الأن�سطة.

15 - اإبالغ املركز عرب م�سوؤول اللتزام عن العمليات امل�سبوهة وغري العتيادية، واإن مل 

تتم، فور علمهم بها على النموذج املعد لهذا الغر�ض.

16 - عدم اإتالف اأو التخل�ض من اأي �سجالت تتعلق بالتعامل اإذا كانت قيد التحري من 

قبل اجلهات املخت�سة، اإل بعد الرجوع اإىل املركز واأخذ موافقته.

17 - تعيني اأحد مكاتب التدقيق املرخ�سة للقيام باأعمال التدقيق املايل على ح�ساباتهم.

18 - موافاة املركز عرب م�سوؤول اللتزام بتقرير املدقق املايل فـي نهاية كل عام ميالدي 

مبدة ل تزيــد علــى )3( ثالثة اأ�سهــر مــن تاريـخ انتهــاء العـام، واإر�سال ن�سخة من 

التقرير اإىل املديرية.

19 - امل�ساركـــة فـــــي برامج التدريب اخلا�سة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

التي تعقد من قبل الوزارة واملركز واجلهات املعنية.

20 - تنفـيذ اللتزامات واجبة النفاذ الواردة فـي القرارات الدولية ذات ال�سلة مبكافحة 

الف�سل  حتت  ال�سادرة  القرارات  ذلك  فـي  مبا  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل 

ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة والتي يتم اإبالغهم بها من قبل اجلهات املخت�سة.

املــادة ) 8 (

يتوىل الق�سم اخت�سا�ساته املحددة قانونا، وعلى الأخ�ض الآتي: 

1 - الرقابة والتفتي�ض واملتابعة على احل�سابات املالية للمحا�سبني واملراجعني، واملن�ساأة 

املرخ�سة والعاملني فـيها.

املن�ساأة  من  ميالدي  عام  كل  نهاية  فـي  املعتمدة  املايل  التدقيــق  تقاريــر  تلقــي   -  2

اأوراق وم�ستندات  اأن يطلب ما يراه �سروريا من  املرخ�سة والتدقيق عليها، وله 

ومعلومات و�سجالت للتحقق من �سحة تلك التقارير.
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3 - املوافقة علــى تعيـيـن اأي �سخــ�ض كم�ســوؤول التــزام، ورف�ض املوافقة على التعيني 

متى توافرت لديه �سبهات متعلقة به، كما يحق له �سطب ا�سم اأي م�سوؤول التزام 

باأي  اللتزام  م�سوؤول  اإخالل  حال  فـي  اآخر  �سخ�ض  تعيني  وطلب  �سجالته  من 

مـن التزاماته املن�سو�ض عليها فـي القانون اأو هذه الالئحة، وذلك دون الإخالل 

بوجوب اإحالته للجهات املخت�سة حال وجود �سبهة جزائية بحقه.

املــادة ) 9 (

ميدانية  بزيارات  للقيام  املديرية  موظفـي  من  اأي  تكليف  للمديرية  العام  للمدير  يجوز 

وهذه  القانون  اأحكام  بتنفـيذ  التزامهم  مدى  من  والتحقق  للتدقيق  املرخ�سة  للمن�ساأة 

الالئحة والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لهما.

املــادة ) 10 (

عند خمالفة اأي من املحا�سبني اأو املراجعني، اأو املن�ساأة املرخ�سة لأحكام هذه الالئحة اأو 

املرتكبة يرفع عن طريق  باملخالفات  الق�سم حم�سرا  يعد  لها،  تنفـيذا  ال�سادرة  القرارات 

املديرية اإىل وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار، لتخاذ واحد اأو اأكرث من التدابري 

املركز  اإبالغ  املديرية  وتتوىل  القانون،  من   )52( املادة  فـي  عليها  املن�سو�ض  اجلزاءات  اأو 

بالتدابري واجلزاءات املتخذة، ويجوز لها ن�سرها بو�سائل الن�سر املختلفة.
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قــرار وزاري
رقــم 2021/199

باعتبار موا�سفة قيا�سية خليجية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة

ا�صتنـــادا اإلــى املر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2020/97 بتعديـل م�صمـى وزارة التجارة وال�صناعــة 

اإىل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل القــرار الــوزاري رقــم 2019/128 باعتبار موا�صفة قيا�صية خليجية موا�صفة قيا�صية 

عمانية ملزمة،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـــقـــرر
املــادة الأولــــى

تعترب املوا�صفة القيا�صية اخلليجية رقم )GSO 1943( اخلا�صة مبتطلبات ال�صالمة فـي 

م�صتح�صرات التجميل ومنتجات العناية ال�صخ�صية، موا�صفة قيا�صية عمانية ملزمة.

املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز )1000( األف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا 

القرار، وت�صاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.

املــادة الثالثــــة
يلغــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2019/128 امل�صــار اإليـــه، كمــا يلغى كل ما يخالف هذا القرار، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة
ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به بعد انق�صاء )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره.

�سـدر فـي: 11 من جمادى الأولى 1443هـ 

املوافـــــق: 16 من ديـــ�سمـبـــــــــــر 2021م

 قـيـ�س بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات الرباءات املقبولة، وعلى كل ذي م�صلحة احلق فـي 

االعرتا�ض اأمام الدائرة خالل )120( يوما من تاريخ الن�صر وذلك طبقا للمادة )9 - 5- ج(

وفقا الأحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 واملادة 

)31(من الئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2017/00307

)22(24/10/2017

)31(1508656.4

)32(20/5/2015

)33(GB

جهاز توليد القدرة.)54(

البعيـــدة، )57( املواقــع  فـــي  قــدرة لال�صتخــدام  توليد  بجهاز  االخرتاع احلايل  يتعلق 

يت�صمن اجلهاز قاعدة ثابتة مهياأة حلمل مبيت وعن�صر حمل جهاز ا�صتطالة تتم 

املبيت، جتميعة  يتم عزل  اال�صتخدام، حيث  اأثناء  قائم  فـي و�صع  ليكون  تهيئته 

تخزين طاقة كهربية مو�صوعة داخل حجرية حمددة بوا�صطة املبيت، جتميعة 

تخزين الطاقة الكهربية لها مدخل كهربي وخمرج كهربي، وت�صتمل على واحدة 

كهربية حممول  ال�صحن، مولد طاقة  الإعادة  القابلــة  البطاريـــات  مـــن  اأكثـــر  اأو 

الوحيد  امل�صدر  الكهربية  الطاقة  مولد  ميثل  حيث  املبيــت،  بوا�صطـــة  خارجيـــا 

للطاقة الكهربية ويكون فـي �صورة واحد اأو اأكرث من االألواح الفلطية ال�صوئية 

من  الكهربية  الطاقة  الكهربية،  الطاقة  اإىل  ال�صم�صية  الطاقة  لتحويل  املهياأة 

الطاقة،  تو�صيلها كهربيا مبدخل جتميعة تخزين  يتم  الكهربية  الطاقة  مولد 

اجلهاز  اختيار  يتم  اجلهاز،  حمل  عن�صر  بوا�صطة  حممول  بقدرة  مزود  وجهاز 

املزود بالقدرة من بني كامريا، جهاز اإ�صاءة ، جتميعة ات�صاالت ال�صلكية وتوليفات 

من ذلك، حيث يتم اقرتان اجلهاز املزود بالقدرة كهربيا مبخرج جتميعة تخزين 

الطاقة.

)71(LODESTAR SYSTEMS LIMITED

)72(SCHELHAAS، Paul،،LEGRAND, Simon
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)33(EP - EP  

ت�صفري مكون من طبقات ل�صوت م�صغوط �أو متثيالت جمال �صوتي.)54(

�صـــوت )57( لتمثـــيل  طبقـــات  من  مكونة  ت�صفري  بطريقة  �حلايل  �الخرت�ع  يتعلق 

م�صغوط ل�صوت �أو جمال �صوت. ي�صتمل متثيل �ل�صـــوت �مل�صغوط على متثيل 

�ملكونات، ومعلومات جانبية  ي�صتمل على جمموعة من  �أ�صا�صي  �صوت م�صغوط 

�إىل متثيل �صوت معاد  �الأ�صا�صي  �مل�صغوط  �ل�صوت  ت�صفري متثيل  �أ�صا�صية لفك 

�لتي  �جلانبية  �ملعلومات  وحت�صني  �ل�صوت،  جمــال  �أو  لل�صــوت  �أ�صا�صـــي  تكوينـــه 

ت�صتمل  تكوينـــه.  �ملعـــاد  �الأ�صا�صـــي  �ل�صــــوت  متثيــل  لتح�صني  �ملتغري�ت  تت�صمن 

�لطريقة على تق�صيم فرعي ملجموعــة من �ملكونات �إىل جمموعة من جمموعات 

من �ملكونات وتخ�صي�ص كـــل جمموعـــة من �ملجموعات �إىل و�حدة من جمموعة 

من �لطبقات �لهرميـــة، وعــدد من �ملجموعات يناظر عدد �لطبقات، وجمموعة 

من �لطبقات تت�صمن طبقة قاعدية و/ �أو و�حدة �أو �أكرث من طبقات �لتح�صني 

�لهرمية، و�إ�صافة �ملعلومات �جلانبية �الأ�صا�صية �إىل �لطبقة �لقاعدية، وحتديد 

�جلانبية  �ملعلومـــات  مـــن  للتح�صـــني  �جلانبيـــة  �ملعلومـــات  �أجز�ء  من  جمموعة 

للتح�صني وتخ�صي�ص كل جمموعة من �أجز�ء �ملعلومات �جلانبية للتح�صني �إىل 

و�حدة مناظرة من جمموعة �لطبقـــات، حيـــث يت�صمــن كل جزء من �ملعلومات 

يتم  �لذى  تكوينــه  معـــاد  �صـــوت  متثـــيل  لتح�صني  متغري�ت  للتح�صني  �جلانبية 

�حل�صول عليه من �لبيانات �ملت�صمنة فـي �لطبقة �ملناظرة و�أي طبقات منخف�صة 

�صوت  متثيل  ت�صفري  لفك  بطريقة  �لوثيقة  تتعلق  كما  �ملناظرة.  �لطبقة  عن 

م�صغوط ل�صوت �أو جمال �صوت، حيث يتم ت�صفري متثيل �ل�صوت �مل�صغوط فـي 

جمموعة من �لطبقات �لهرمية �لتي تت�صمن طبقة قاعدية وو�حدة �أو �أكرث من 

طبقات �لتح�صني �لهرمية، ف�صال عن م�صفر وجهاز فك ت�صفري للت�صفري �ملكون 

من طبقات لتمثيل �صوت م�صغوط.

)71(DOLBY INTERNATIONAL AB

)72(KORDON, Sven
KRUEGER, Alexander
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 ìÉª°ù∏d á∏µ°ûe á«YÉ©°T ¢ûjQ IóY ,ÜƒÑfC’G πNGO (VOM) É«°SCGQ ¬LƒŸG •ÓÿG AÉ≤H’ á∏µ°ûe

 πµ°ûe RÉ¨dG ∫ƒNód …õcôe •hôflh (VOM) É«°SCGQ ¬LƒŸG •ÓÿG »`a πFÉ°ùdG QÉ«àdG ≥aóàH

 º°ùb  ,(VOM) É«°SCGQ  ¬LƒŸG  •ÓÿG πNGO  ±ƒ› º°ùb ∫ÓN …RÉ¨dG  QÉ«àdG  ≥aóàH  ìÉª°ù∏d

 É«°SCGQ ¬LƒŸG •ÓÿG øª°†jh .(VOM) É«°SCGQ ¬LƒŸG •ÓÿG ó©H ™≤j É«°SCGQ ¬Lƒe á∏àµdG π≤æd

 øe ÖFGƒ°T ≈∏Y πªà°ûJ πFÉ°S äGÒ£≤d ∫É©ØdG èeódG É«°SCGQ ¬LƒŸG á∏àµdG π≤f º°ùbh (VOM)

 É«°SCGQ ¬LƒŸG á°ùeÓŸG ΩÉ¶f πªà°ûjh .…RÉ¨dG QÉ«àdG »`a πFÉ°ùdG QÉ«àdG øe â∏µ°ûJ …RÉ¨dG QÉ«àdG

.πFÉ°ùdG äGÒ£b ádGRE’ πµ°ûe π°üa ΩÉ¶f ≈∏Y É°†jCG √ÉŒ’G ¢ùØæH äGQÉ«àdG ¬«`a ≥aóàJ …òdG
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(57) Abstract:  
A vertically oriented co-current contacting system and methods for separating impurities from a 
gas stream including a vertically oriented co-current contactor (VOCC) located in-line within a 
pipe, a vertically oriented mixer (VOM) including an annular support ring configured to 
maintain the VOM within the pipe, a number of radial blades configured to allow a liquid 
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also includes a separation system configured to remove the liquid droplets. 
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(54)Title: 
Polymer EMULSIONS for USE In crude oil recovery 
 

Protection starting from 29/07/2015 to 28/07/2035 
(57) Abstract 
Emulsions of mobility control polymers can be used to increase recovery of crude oil from a 

subterranean hydrocarbon-containing formation.  A flooding fluid comprising the polymer 

emulsions are injected into a well that is in contact with the subterranean hydrocarbon-

containing formation.  The polymers can be temporarily cross-linked  and have protected shear 

degradation and improved injectivity into the well; the shear resistance can be measured in 

terms of viscosity loss due to shear, and the improved injectivity can be measured in terms of 

the flooding fluid's filter ratio, flow rate, and viscosity. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

�إعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149912

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منتجات التميز للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150024

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف حممد �سامل الكلباين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠28

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي حم�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠29

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة الطبية، خدمات �سالونات التجميل، خدمات العيادات الطبية، املعاجلة اليدوية 

العالج  التدليك،  امل�ساج  ال�سحية،  الرعاية  النقاهة، م�ست�سفـيات،  لالأع�ساب، خدمات دور 

واملقعدين،  العجزة  دور  خدمات  التمري�س،  دور  خدمات  امل�سحات،  خدمات  الطبيعي، 

خدمات القابالت، التمري�س الطبي، الن�سائح ال�سيدالنية، اجلراحة التقوميية، خدمات 

خدمات  اجل�سدي،  االإيذاء  مر�سى  تاأهيل  اإعادة  بالعطور،  العالج  خدمات  النف�س،  علماء 

خدمات  ال�سحية،  املنتجعات  خدمات  البخارية،  احلمامات  خدمات  بعد،  عن  التطبيب 

ن�سائح طبية  النطق،  التكميلي، معاجلة  الطب  ال�سحة، خدمات  العالج، خدمات مراكز 

لالأفراد ذوي االإعاقة، خدمات التحليل الطبي الأغرا�س الت�سخي�س والعالج املقدمة من 

املهنية  االأمرا�س  للك�سف عن ومعاجلة  الطبي )خا�سة  الفح�س  الطبية،  املختربات  قبل 

فـي وقت مبكر من م�سارها، الرعاية التمري�سية فـي املنزل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت النعمان اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠31

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متثيل الرقمي للوثائق، م�سح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املطابع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠35

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سروح نزوى الذهبية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠37

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة �سمد ال�ساأن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠5٠

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخر التغليف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠1٠6

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خليط من معادن نفـي�سة لغايات طب االأ�سنان، مالغم لالأ�سنان، ل�سقات، مراهم ل�سعة الربد 

لغايات �سيدالنية، م�ستح�سرات للبوا�سري، م�ستح�سرات للق�ساء على فطر العفن اجلاف، 

لالأدوية،  كب�سوالت  معقم،  قطن  للتبول،  م�سادة  م�ستح�سرات  مطهر،  قطن  مطهرات، 

م�ستح�سرات �سيدالنية، كمادات، �سمادات كتانية لغايات طبية، �سمادات، �سمادات طبية، 

عقاقري لغايات طبية، �سا�س للت�سميد، �سامبو مبيد للقمل، �سامبو طبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهجة الواعدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠1٠8

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد عامر العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠11٠

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  بالتجزئة،  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س 

التجارية اأو ال�سناعية، ترويج املبيعات لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبكة العامل حللول تقنية املعلومات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠111

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساحلة  دهون  للطعام،  هالم،  جيالتني  للطعام،  طحالب  خال�سات  للطعام،  بي�س  زالل 

لالأكل، �سمك االأن�سوفة غري احلي، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوالتة، زبدة 

الإعداد مرق  م�ستح�سرات  �سوداء، مرق،  مهلبية  بي�س،  زالل  الزبدة،  الهند، كرمية  جوز 

امللفوف،  خملل  مقلية،  بطاطا  رقائق  مطبوخة،  حلوم  حمفوظة،  فواكه  كافـيار،  اللحم، 

�سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  املرق،  مركزات  للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  جوز 

زبيب، خيار خملل، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت 

ق�سريات غري حية، متور،  فواكه مثلجة، كروكيت،  األبان، جبنة،  ق�سدة منتجات  للطعام، 

حليب، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية فـيلية، اأنفحة خمرية اللنب من غ�ساء 

معدة العجل، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي 

هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، مربى زجنبيل، فول �سويا حمفوظ للطعام، 

مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 

ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 
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حمار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخذ اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�س، لنب 

رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفـري 

م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 

ال�سائد فـيها، لنب خمي�س، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير 

اأ�سماك  مملح، عد�س حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 

بي�س،  حم�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية 

بي�س م�سحوق، عجينة حلم الكبد، ب�سل حمفوظ، زيتون حمفوظ، زيت زيتون للطعام، 

زيت عظام معد لالأكل، بكتني الأغرا�س الطهي، خملالت، بازالء حمفوظة، �سجق، حلوم 

مملحة، م�ستح�سرات الإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، 

�سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت 

دوار ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، 

اأمالح جينيه الأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، دهن 

من  غذائية  منتجات  الكبد،  حلم  حمفوظة،  بقول  للطعام،  الهند  جوز  زيت  الهند،  جوز 

ال�سمك، رقائق فواكه، حلزون �سدفـي غري حي، فواكه حمفوظة فـي الكحول، غبار طلع 

معد كمادة غذائية، قريد�س غري حي، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، جمربي غري حي، 

بي�س احللزون لال�ستهالك، توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، حلم خنزير، بي�س 

�سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، 

فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك 

الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س تفاح، توت بري مطبوخ 

حمفوظ،  �سبهوان  احلم�س،  معجونة  حم�س  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  بال�سكر، 

�سويا،  لنب  كم�سي،  خممرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفـيفة  اأطعمة 

حليب خمفوق، اأجفار فلفل حمفوظ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، مو�س )�سمك(، �سراب 

البي�س غري الكحويل، مو�س من اخل�سراوات، تفريخ االأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، 

األوة فـريا املعد لال�ستهالك الب�سري، ثوم )حمفوظ(، حليب زاليل، زيت بذر الكتان معد 

لالأكل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، لي�ستني الأغرا�س الطهي، خمائر )احلليب( الأغرا�س 

مطهو،  خمتمر  حليب  ريازنكا  حمم�سة،  ق�سدة  �سميتانا  مركز،  حليب  خ�ساف،  الطهي، 

برو�ستكفا�سا حليب حمم�س، مركز طماطم، عجينة كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول 
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ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، لنب االأرز، خر�سوف م�سرب، 

حت�سريات من الفواكه املعاجلة، حليب جمفف، ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم 

البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهه، بندق معالج، توت، حمفوظ، غواكامويل هري�س 

اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، حلم جمفف، حليب 

اإ�سكامول يرقات  اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمففة، زيت بكر ممتاز،  ال�سوفان، كرمي 

منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، 

دوغ،  للكورن  نقانق  دوغ،  للهوت  نقانق  بطاطا،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  اأ�سا�سه  معجون 

زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز 

الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب 

االأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول 

واملجفف،  اململح  القد  �سمك  كليبفـي�س  ال�سجق،  ل�سنع  اأنبوبية  جلدية  اأكيا�س  ال�سوداين، 

اأقرا�س  التوفو،  ق�سور جبنة  يوبا  الفواكه،  املقلية، معجون ع�سري  القري�س  فطائر جنب 

اأو  اأقرا�س جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على اللحم  فول ال�سويا، 

ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية، 

�ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، الفواكه 

املح�سرة، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط املكبو�س، 

نقانق �سجق، بودينغ اأبي�س )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم، طبق 

العجة،  املب�سورة،  البطاطا  والبطاطا، فطائر  ال�سجق  يرافقه  املعلبة  امللفوف  األزا�سي من 

لفائف امللفوف املح�سوة باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، مركزات تعتمد على 

عملية  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار،  على  تعتمد  للخبز  عجائن  للطهي،  الفواكه 

الطهي، الرخويات غري احلية، جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات، اجلنب املنزيل، 

م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل املتبلور 

)املطبوخ بال�سكر(، الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم هرمز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠117

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإ�سارة بحرية، اأدوات واآالت فح�س املواد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خبري البحار للخدمات البحرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠118

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سة اجلبل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠119

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداحلميد ال�سبيبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠12٠

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع القرطا�سيات، مكتبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الهنوف الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠121

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اإدارة االأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوباز االأخ�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠122

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�سة )مراكز تاأهيل متخ�س�سة لالأطفال 

املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدرعي للتاأهيل الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠125

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري االآالت واملعدات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون ارابيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠131

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي )ا�ستيديو الت�سوير الفوتوغرافـي للحفالت واملنا�سبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلقي�س املحروقية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠133

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأجهزة االإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الريان املنري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠134

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع منق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠135

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سياالت للمالب�س، ياقات مالب�س، �سدارات مالب�س داخلية، مالب�س كتانية، بران�س مالب�س، 

ق�سرية  بنطلونات  جاهزة،  مالب�س  مالب�س،  م�سرولة  قم�سان  مالب�س،  مالب�س،  اأحزمة 

مالب�س، مالب�س خارجية، قفافـيز مالب�س، بطانات جاهزة اأجزاء من مالب�س، جالبيات 

مالب�س، م�سدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية، م�سدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم 

مالب�س داخلية، مالب�س م�سادة للماء، مراييل مالب�س، اأغطية لتدفئة اليدين مالب�س، 

داخلية  قم�سان  مالب�س،  راأ�س  اأربطة  مالب�س،  جاكيتات  مالب�س،  ال�سوف  من  جاكيتات 

التنكرية،  للحفالت  مالب�س  جلدية،  مالب�س  داخلية،  ن�سائية  مالب�س  داخلية،  مالب�س 

مالب�س تقليدية، مالب�س مطرزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجالء للتجارة واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠136

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمــات املقــاهي، خدمـــات الكافترييات، خدمـــات املطــاعم املوؤقتــة اأو املتنقــلة الكانتينــات، 

خدمــات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العالوي للتجارة واال�ستثمار الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠138

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مود البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة علي ويو�سف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠139

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سياالت للمالب�س، ياقات مالب�س، مالب�س كتانية، بران�س مالب�س، اأحزمة مالب�س، �ساالت، 

اأو�سحة، جالبيات  االأكمام، مالب�س، مالب�س خارجية،  قم�سان ق�سرية  قم�سان،  �سرتات، 

مالب�س، اأغطية وجه خمار اأو حجاب، معاطف، اأثواب من ال�سوف مالب�س، تنانري، مراييل 

جاكيتات  مالب�س،  ال�سوف  من  جاكيتات  ف�ساتني،  بيجامات،  ن�سائية،  عباءات  مالب�س، 

مالب�س، مالب�س ن�سائية داخلية، مالب�س تقليدية، رداءات، مالب�س مطرزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احتاد البارزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠143

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معر�س لبيع �سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اجلامودي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠144

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�س الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠145

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سركة جتميع االأغذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي جماح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠149

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى اأو مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلزائف الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠15٠

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات )اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات وبيع قطع الغيار اجلديدة وامل�ستعملة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االحرتاف الذكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠151

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفنــادق،  الكافترييات، خدمــات  املقــاهي، خدمــات  وال�ســراب، خدمــات  بالطعــام  التمــوين 

خدمات املطاعم، احلجز فـي الفنادق، تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خدمات ال�سعادة لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠152

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع االأوتار الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠153

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم امل�سروبات ووجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج ريام ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠154

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج العبور الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠155

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرا�سة امل�سيئة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠167

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )خدمات املطاعم واملقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املريخ لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠169

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )تقدمي جميع وجبات الطعام واملاأكوالت وامل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن م�سعود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠17٠

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأ�سواق املركزية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سيماء علي عيد �سالح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠193

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االآي�س كرمي والذرة والع�سائر املثلجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفـري ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠195

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التلميع  لل�سداأ،  املركبات مبواد م�سادة  املركبات، معاجلة  تلميع  الغ�سيل،  املركبات،  غ�سل 

بالورني�س، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقر ال�سريع لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠199

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأرز، البهارات، والتوابل، وال�سكر، وامللح، والنب، وال�ساي، وال�سوكوالتة، والكاكاو، والدقيق، 

والب�سكويت  واخلبز،  احلبوب  امل�سنوعة من  واملنتجات  واملعكرونة،  واملك�سرات،  والطحني، 

والكعك والفطائر، واحللويات، واخلردل، والفلفل، واخلل، واملخلالت، وال�سل�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأزرق لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠2٠٠

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منار امل�ستقبل الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠2٠1

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كعك  �سكرية،  حلويات  بالنعناع،  حلويات  ب�سكويت،  خمرية،  بدون  خبز  للقهوة،  منكهات 

كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�س،  غري  بن  قهوة،  كاكاو،  بان،  خبز  الوفل، 

بتي  �سكرية حلويات،  اأقرا�س  للعجني،  بوظة، خمائر  �سوكوالتة، حلويات،  للقهوة، كعك، 

العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك،  الزيوت  �سكر، منكهات للكعك بخالف  فور كعك، 

م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، فطائر، قطع حلوى حلويات، مهلبية، برالني حلوى اللوز 

اأو اجلوز، �سو�س حلويات، زعفران توابل، حلوى لوز، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات 

اأ�سا�سها الكاكاو، حالوة طحينية، مو�س �سوكوالتة، املو�س )حلوى( �سكريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠2٠2

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سمكرة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول املثالية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠2٠5

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)ق�س وتف�سيل ال�ستائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق الوقيبة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠2٠6

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة االأعمال املوؤقتة )اإدارة وتوجيه االأعمال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سبلي الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠2٠7

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع امل�ستقبل ال�سامت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠2٠8

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة االأوىل لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠2٠9

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية )املعجنات واحللويات والكيك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سطورة الر�ستاق احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠21٠

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم )ا�ست�سارات تربوية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سرار االإرادة لال�ست�سارات الرتبوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠211

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، توفـري معلومات 

الديكور  ت�سميم  االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية  والربجمة  التكنولوجيا  عن 

الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فكرة للحلول الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠213

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امليث العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠215

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س روي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠216

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة االأوىل لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠217

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة وال�سكر 

والقهوة، حتمي�س البهارات والتوابل )طلب العالمة على املنتج((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناب للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

- 64 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠218

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقهوة والنب واملك�سرات والتوابل والعطارة 

والبهارات ) العالمة فقط على املنتج((، دقيق ذرة )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للقهوة والنب واملك�سرات والتوابل والعطارة والبهارات )العالمة فقط على املنتج((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناب للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠219

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سنع توابل وبن وقهوة والعطارة والبهارات واملك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناب للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠221

فـي الفئة 2٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلزانات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠231

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى خمت�س مب�ساكيك وبرجر وبا�ستا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سط العايل ال�ساخمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠232

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي للم�سابني بالربو، حفاظات اأطفال على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم 

مرة واحدة، مكمالت غذائية من براعم القمح، م�ستح�سرات تنقية الهواء، مكمالت غذائية 

ذات اأثر جتميلي، مكمالت غذائية من الربوتني، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية بالب�سرة، 

م�ستح�سرات  الطبية،  لالأغرا�س  الغ�سل  م�ستح�سرات  للر�سع،  غذائية  م�ستح�سرات 

عالج نباتية لال�ستخدام الطبي، م�ستح�سرات دوائية لنمو ال�سعر، م�ستح�سرات م�سادة 

للطفـيليات، غ�سول م�ساد للجراثيم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سارة بنت م�سطفى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠233

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنيات الكهربائية وامليكانيكية واالأعمال املدنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠234

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع يو�سف اللمكي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 69589

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�سترياد وت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي�سل جا�سم للهند�سة والتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:412 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠11/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 11815٠

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب العازل لل�سيارات، تلميع ال�سيارات، تركيب ال�سراميك لل�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دوم الوطنية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 696 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠18/4/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143993

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت، ا�ستخراج املعادن، اإن�ساء و�سيانة خطوط االأنابيب، تاأجري 

امل�ستودعات،  واإ�سالح  اإن�ساء  املاء،  حتت  االإ�سالح  املاء،  حتت  اال�ستك�ساف  االإن�ساء،  معدات 

التجميد،  معدات  واإ�سالح  تركيب  االإن�ساء،  معدات  تاأجري  االآبار،  حفر  امل�سانع،  اإن�ساء 

ا�ستخراج التعدين، خدمات البناء، خدمات الرتكيب واالإ�سالح، التنقيب عن النفط والغاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلدمات الهند�سية املتحدة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2638 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/3/3

ا�ســـــــــم الـوكيـــــــــل: رجب الكثريي اخلليج للعالمات والبيانات التجارية   

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3888 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111034

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سماك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواحل ال�ساخمية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 25 ر.ب: 414، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 21/201٧/٦

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111423

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتوجيه االأعمال واالأن�سطة املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلزيل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3٧1 ر.ب: 512، حمافظة الربميي، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 1٦/201٧/٧
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129445

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفر و�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فر�سان الرايبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: ٦ ر.ب: 511، والية عربي، حمافظة الظاهرة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 1٨/٦/2019

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131295

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم وتف�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمل االأبي�س للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 9٦ ر.ب: 130، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132012

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور واحللويات والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن �سامل بن �ساملني ال�سكيلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: ٨٧4 ر.ب: 511، والية عربي، حمافظة الظاهرة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٧/2019/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 13544٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي الع�سائر الطازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطوارق املتحدة لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:120 ر.ب: 114 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/24

- 72 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 13٨205

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب �سفريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبل امل�سك املا�سية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية امل�سنعة، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 12/٨/2020

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 14٨٦43

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س �ساذون الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 14903٦

فـي الفئة 3٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البث التلفزيوين عن طريق ال�سبكة املعلوماتية )االإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلنجر لالإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 14942٧

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البطاريات،  �سحن  اأجهزة  الزرقاء،  والت�ساميم  املخططات  لطباعة  اأجهزة  حا�سبة،  اآالت 

اأجهزة  العمال،  ملراقبة  مرايا  البيانات،  معاجلة  اأجهزة  ال�سرعة،  موؤ�سرات  راديو،  اأجهزة 

ات�سال داخلي، حامالت لل�سفائح املعتمة للت�سوير الفوتوغرافـي، ثقوب مراقبة عد�سات 

مكربة، لالأبواب، اأجهزة ذاكرات حا�سوب، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة 

حتكم عن بعد، هواتف ذكية، جهاز مراقبة االأطفال، جهاز مراقبة االأطفال بالفـيديو، اأجهزة 

هاتف، جمموعات مهاتفة ال�سلكية، اأجهزة راديو للمركبات، �سمامات مفرغة للراديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ف�ساء الباطنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149552

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح ال�سعر، العناية باأظافر اليدين، اإزالة ال�سعر 

بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع هديل ال�سرق احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/2٦

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149٧99

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات ، قطع حلوى حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر امل�ستقبل ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150021

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبية  واالإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات 

)لبيع بالتجزئة فـي املتاجـر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدالنية )ال�سيدليـات((، خدمات البيع 

باجلمــــلة للم�ستح�سـرات ال�سيدليـــة والبيطــريــة وال�سحيــة واالإمــدادات الطبيــــة )لبيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدالنية )ال�سيدليــات((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستقبل الزاهي ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150023

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوتيك بيع املالب�س واالأحذية واالك�س�سوارات واملكياج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوتني ال�سرقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 15002٦

فـي الفئة 3٧ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل املركبات، تلميع املركبات، ت�سحيم املركبات، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن اأحمد بن حممد البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 15004٦

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات متري�س منزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز بيان خلدمات التمري�س املنزيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14

- 77 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 15004٧

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم والديكور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدعم املحلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 15004٨

فـي الفئة 3٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االت�ساالت التلفونية، االت�ساالت بالتلفون اخللوي، االت�ساالت عرب �سبكات االألياف الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربا�سدي واملالكي للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150049

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة م�ساعل النور العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150052

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت االأرجوان الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150054

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�سفن،  ال�سحن  اجلوي،  النقل  البحري،  النقل  البحري،  النقل  عقود  الب�سائع،  تغليف 

العتالة التحميل والتنزيل، ال�سم�سرة فـي ال�سحن، ت�سليم الب�سائع، دفع اأجرة ال�سحن فـي 

ميناء الو�سول، التخزين، النقل اللوجي�ستي، تغليف ال�سلع، خزن الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل�سلة العامرات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150059

فـي الفئة 3٦ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة لال�ستثمارات املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٦0

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي االأطعمة وامل�سروبات )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت القهوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٦1

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإمتياز االأف�سل لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٦4

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وتف�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الكرو�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٦٦

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء واالأدوات ال�سحية والكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحاب املعبيلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٦٧

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مهند بن كمال حيدر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٧2

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خطاط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سرق �سحار للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٧3

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مركز ت�سوق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربهان احلديثة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٧5

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لذة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٧٦

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع املالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلماين العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٨2

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع اجلاتوه والبيتيفور والكعك باأنواعه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سار ال�سماء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٨4

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عربات ذات دوالبني ل�سحن الب�سائع، نقاالت اأكيا�س، قطع مكابح املركبات، و�سالت قارنة 

كلت�سات،  قاب�سات  �سيارات،  اإطارات  املركبات،  ملقاعد  الراأ�س  م�ساند  الربية،  للمركبات 

للمركبات الربية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النجوم اخلم�سة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1500٨5

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحر االأمنيات للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150091

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تو�سيل طلبات الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخر اأمواج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150093

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللفـيف الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150094

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املخدات واملراتب الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قباء اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150095

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جهاز  التلفزيوين،  )الراديو،  املنزلية  لالأجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

ت�سغيل اأقرا�س الفـيديو الرقمية ..اإلخ(، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة الأجهزة 

احلا�سب االآيل والربامج غري املعدة كطلب العميل، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لربامج وم�ستلزمات احلا�سب االآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بركة ال�سباح للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 15009٦

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو من االأحجـــار الكرميـــة )ت�سمل �سياغة  �سنع احللي واملجوهـــرات من املعـــادن الثمينة 

الذهب والف�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريزان للمجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 15009٧

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات بال�ستيكية،   ، املناديل  اأدوات طبية،  اأدوات نظافة،   ، ت�سوق لبيع مواد غذائية  مركز 

كماليات، اأدوات منزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية امل�سرتكة للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150099

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االكادمييات للرتبية والتعليم، )خدمات التدريب - املعاهد(، مدار�س احل�سانة، التدريب 

العملي عر�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة اجلنينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150102

فـي الفئة ٦ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سار احلديث لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150103

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأ�سواق املركزية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خالد ك�سوب للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1٦

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150104

فـي الفئة 3٧ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة  الكهربائية،  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب  االأثاث،  �سيانة 

واإ�سالح  تنظيف  املالب�س،  وكي  غ�سيل  الداخل،  من  املباين  تنظيف  الطائرات،  واإ�سالح 

املراجل، اإ�سالح و�سيانة املواقد، تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات املكتبية، �سيانة 

واإ�سالح الغرف املنيعة، تاأجري معدات االن�ساء، تنظيف املداخن، اإبادة احل�سرات واحليوانات 

ال�سارة فـي غري جمال الزراعة وتربية االأحياء املائية والب�ستنة والغابات، خدمات مكافحة 

االآفات بخالف امل�ستخدمة لغايات الزراعة وتربية االأحياء املائية والب�ستنة والغابات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنار لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1٦
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 15014٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفار�س امللثم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1٧

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145923

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز قو�س قزح للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 124962

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات بحرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سيافة واخلدمات والتموين �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 12/31/2٠1٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133٨٠٨

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمطات غ�سيل وت�سليم املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النقاط للعناية بال�سيارات �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 9٠9 ر.ب: 117، اخلوير اجلنوبية، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠19/12/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137737

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املن�سوجات وامللبو�سات واالأحذية بالتجزئة فـي االأك�ساك واالأ�سواق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنات علي لال�ستثمار �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

جنوب  حمافظة  بركاء،  والية  ال�سوحمان،   ،32٨ ر.ب:   ٨7 �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 7/16/2٠2٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1499٠2

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، ت�سليم الب�سائع، النقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأول لال�ستثمار واخلدمات النموذجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

- 94 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1499٠4

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املتنقلة  خدمات املقاهي، تزيني الطعام، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

الكانتينات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ترليون املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1499٠5

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية، مالب�ش، مالب�ش خارجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزياء العربية الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1499٠٨

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطع ون�سر الرخام واجلرانيت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الـخـط االأخـ�ســر لالإبـداع الـتـقـنـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14991٠

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الما لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة ال�سلطان قابو�ش، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149911

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�ش احل�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر ال�سيح االأحمر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149916

فـي الفئة 2٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سماء املدرار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149917

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف وتلميع ال�سيارات )نانو �سرياميك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان خليفة �سيف اجلهوري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14991٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد العامر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149919

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واالأحذية،  والبخور،  والعطور  وال�سابون  العناية  ومنتجات  التجميل،  م�ستح�سرات  بيع 

واحلقائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيبات ال�سرمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149939

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سكون الليل ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14994٠

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن بطي بن حممد العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149941

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برج الظبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149942

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، م�ستح�سرات مكياج، ماء معطر، م�ستح�سرات تنظيف، 

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روز كازان ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149943

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العقل للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149945

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلا�سوب،  اأو  الكاتبة  االآلة  على  طباعة  واالإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  االإعالنات،  ل�سق 

االإ�سهار القائم على الدفع بعدد النقرات، االإعالن بالربيد املبا�سر، حتديث مواد الدعاية 

الدعاية  واالإعالن،  الدعاية  ن�سو�ش  ن�سر  واالإعالن،  الدعاية  مواد  تاأجري  واالإعالن، 

واالإعالن عرب التلفزيون، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن، خدمات اإعداد مناذج الدعاية 

اأو دعائية،  املعار�ش لغايات جتارية  الت�سويق، تنظيم  اأبحاث  املبيعات،  اأو ترويج  واالإعالن 

تاأجري امل�ساحات االإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي، 

املبا�سرة على �سبكات  تنظيم معار�ش مهنية لغايات جتارية واإعالنية، االإعالن والدعاية 

الدعاية  ن�سو�ش  كتابة  االإعالم،  و�سائل  فـي  واالإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  احلا�سوب، 

واالإعالن، التخطيط لغايات الدعاية واالإعالن، اإنتاج االأفالم االإعالنية، ت�سويق، ت�سميم 

مواد دعائية، تاأجري الفتات دعائية للغري، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، 

كتابة ن�سو�ش ال�سيناريوهات لغايات اإعالنية، الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية 

االأحداث الريا�سية، الت�سويق اال�ستهدافـي، االإعالن فـي الهواء الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفكار لالإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149947

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات، تركيب و�سيانة واإ�سالح 

االآالت واملعدات املكتبية، االإن�ساء، ت�سحيم املركبات، غ�سل البيا�سات، البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلل االإبداعي لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14994٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجللنداين للم�ساريع املتميزة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149949

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات العناية ال�سخ�سية الطبية، واالأجهزة الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العربية للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14995٠

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة للمالب�ش اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العهود الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149951

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات واالأطعمة ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منت�سر بن �سيف الفار�سي للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

- 104 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149952

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمول املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149953

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغطى  كيك  بالفواكه،  كيك  تورتات  بانكيك،  حمالة  فطائر  �سكرية،  حلويات  ب�سكويت، 

بال�سكر جممد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرمال امل�ستعلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149954

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيوط وغزل للتطريز، خيوط وغزل للخياطة، خيوط وغزل من القطن، خيوط غزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة دفة املر�سى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149955

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

.LED م�سابيح كهربائية، اأجهزة اإنارة بثنائيات �سوئية م�سعة

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع تقنية االإنارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

- 106 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149956

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة العلم اخلالد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149957

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ست�سفـيات )تقدمي الرعاية ال�سحية والعالجية جلميع فئات املجتمع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية للم�ساريع الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14995٨

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، 

ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، البحث وتطوير منتجات جديدة 

حا�سوب،  اأنظمة  حتليل  حا�سوب،  برامج  �سيانة  احلا�سوب،  بيانات  ا�سرتجاع  لالآخرين، 

تفعيل  لالآخرين،  االإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم 

مواقع االإنرتنت، حتميل برامج حا�سوبية، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور املكارم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14996٠

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نب�ش اخلابورة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149961

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة للمالب�ش اجلاهزة واالأحذية والعطور واأدوات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار التميز العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149965

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )بيع القهوة الباردة وال�ساخنة واحللويات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبق القرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/1٠
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14996٨

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترخي�ش امللكية الفكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حياة �سحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149969

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرح الواقع االفرتا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

- 110 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149972

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )العناية بال�سعر(، العناية باأظافر اليدين )العناية بالب�سرة(، 

خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مروة �سبحي و�سريكها للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149973

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عادل متيم لالأعمال اال�ستثمارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149974

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة ال�سر�ش احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149975

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش )املدار�ش اخلا�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة اأحمد بن ماجد اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149977

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة برامج حا�سوب )اإ�سالح و�سيانة اأجهزة احلا�سب االآيل والهواتف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اليمامة لتكنلوجيا املعلومات واالت�ساالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14997٨

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت التحقيق )وكالة مالحية، �سحن وتفريغ لل�سلع،النقل البحري بني الدول 

للب�سائع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مفتاح االأمل لل�سحن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149979

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النهدي لالإعمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1499٨٠

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالـله الدغاري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1499٨5

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امتداد للخدمات املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1499٨٨

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات الفنادق واملطاعم 

واملطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سن لالأعمال اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14999٠

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مقاهي الدولفـني املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149991

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، كعك الوفل، كاكاو، �سوكوالتة، حلويات، 

بوظة، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ب�سكويت بالزبدة، حلوى لوز، حلويات فول �سوداين، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ايلني لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149992

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )قطاع االإن�ساءات بجميع جماالته(، البناء بالطوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الي�سر الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149993

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح، م�سفرة )�سنع البال�ستيك اللدائن وما فـي اأ�سكالها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هيتام لل�سناعات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149997

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات واملك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن نا�سر بن �سيف العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠٠1

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اللحوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنان الرحمة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠٠3

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفـينة النجاة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠٠5

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو بكر بن �سامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠٠٨

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العذيبة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٠٠9

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم، خدمات مطاعم  النزل، خدمات  الكافترييات، خدمات  املقاهي، خدمات  خدمات 

وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة 

خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عا�سمة احلياة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144719

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كتارا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149938

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعــادن، اخليــاطة،  النق�ش، معاجلة  بالذهب،  الطــالء  باملعــادن،  الطلي  بالف�ســة،  الطالء 

املــواد ح�ســب الطلب لالآخــرين، تلبيــ�ش بالذهب، احلفر بالليــزر، معلومــات عن  جتميـــع 

معاجلـة املواد، الطبـاعة الفوتوغرافـية، خدمات التكرير، �سبك املعادن، الطباعة احلجرية، 

الطباعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جارارد هولدينجز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 24 األبيمارل �سرتيت، لندن، دبليو 1 ا�ش 4 ات�ش تي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148965

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كهرمان عطر، اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات جتميل، بخور، م�سك ل�سناعة العطور، عطور، 

�سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، رذاذ �سرباي، لل�سعر، رذاذات النعا�ش 

رائحة الفم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماي بوتيك للتجارة العامة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حويل، قطعة )198،199(، مبنى )6(، دور )6(، مكتب )A3 ،A2 ،A1(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/9/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148966

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش ال�سلع، االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�ش �سلع على و�سائل 

االأعالم لغايات البيع بالتجزئة، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماي بوتيك للتجارة العامة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حويل، قطعة )198،199(، مبنى )6(، دور )6(، مكتب )A3 ،A2 ،A1(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/9/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112

- 122 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1421(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149٠٠7

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت املركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة 

مركبات  كهربائية،  مركبات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  املركبات،  ملقاعد  اأمان 

اآليات نقل احلركة للمركبات الربية،  الفان، مكائن للمركبات الربية،  ف�سائية، مركبات 

اأبواب للمركبات، مقاعد للمركبات، �سيارات ريا�سية، نوافذ للمركبات، �سيارات ذات حمرك، 

املركبات،  قيادة  عجالت  لل�سيارات،  مكابح  للمركبات،  اأج�سام  لل�سيارات،  �سدمات  واقيات 

اأكيا�ش هواء اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق م�ستقلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )اأول�سو تريدينجز 

اأ�ش تويوتا موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، تويوتا - ت�سو، تويوتا - �سي، اي�سي - كني، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/9/3٠

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 2٠21-٠49154 - تاريخ االأولوية: 2٠21/4/21 - بلد 

االأولوية: اليابان(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149278

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت املركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة 

مركبات  كهربائية،  مركبات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  املركبات،  ملقاعد  اأمان 

اآليات نقل احلركة للمركبات الربية،  الفان، مكائن للمركبات الربية،  ف�سائية، مركبات 

اأبواب للمركبات، مقاعد للمركبات، �سيارات ريا�سية، نوافذ للمركبات، �سيارات ذات حمرك، 

املركبات،  قيادة  عجالت  لل�سيارات،  مكابح  للمركبات،  اأج�سام  لل�سيارات،  �سدمات  واقيات 

اأكيا�ش هواء اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق م�ستقلة.
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تويوتا  اآ�ش  تريدينجز  )اأول�سو  كاي�سا  كابو�سيكي  جيدو�سا  تويوتا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، تويوتا - ت�سو، تويوتا - �سي، اأي�سي - كني، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 13/2٠21/1٠

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149279

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت املركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة 

مركبات  كهربائية،  مركبات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  املركبات،  ملقاعد  اأمان 

اآليات نقل احلركة للمركبات الربية،  الفان، مكائن للمركبات الربية،  ف�سائية، مركبات 

اأبواب للمركبات، مقاعد للمركبات، �سيارات ريا�سية، نوافذ للمركبات، �سيارات ذات حمرك، 

املركبات،  قيادة  عجالت  لل�سيارات،  مكابح  للمركبات،  اأج�سام  لل�سيارات،  �سدمات  واقيات 

اأكيا�ش هواء اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق م�ستقلة.

تويوتا  اآ�ش  تريدينجز  )اأول�سو  كاي�سا  كابو�سيكي  جيدو�سا  تويوتا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، تويوتا - ت�سو، تويوتا - �سي، اي�سي - كني، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 13/2٠21/1٠

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14928٠

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت املركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة 

مركبات  كهربائية،  مركبات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  املركبات،  ملقاعد  اأمان 

اآليات نقل احلركة للمركبات الربية،  الفان، مكائن للمركبات الربية،  ف�سائية، مركبات 

اأبواب للمركبات، مقاعد للمركبات، �سيارات ريا�سية، نوافذ للمركبات، �سيارات ذات حمرك، 

املركبات،  قيادة  عجالت  لل�سيارات،  مكابح  للمركبات،  اأج�سام  لل�سيارات،  �سدمات  واقيات 

اأكيا�ش هواء اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق م�ستقلة.

تويوتا  اآ�ش  تريدينجز  )اأول�سو  كاي�سا  كابو�سيكي  جيدو�سا  تويوتا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، تويوتا - ت�سو، تويوتا - �سي، اأي�سي - كني، اليابان .، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 13/2٠21/1٠

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149419

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم جمبي �سرمب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرب اأبو فطرية احلرفـية، قطعة )1(، �سارع )26(، ق�سيمة )23٠(، 

للوحدة  االيل  الرقم   ،)1٠( حمل  االأر�سي،  الدور  جتاري،  مبنى 

18٠18663، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠/2٠21/1٠

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149621

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التمــــوين بالطعــام وال�ســراب، خدمــات املقــاهــي، خدمــات الكافتيــريات، خدمــات الفنــادق، 

خدمــات املطاعم، خدمــات مطاعم تقديــم الوجبات اخلفـيفــة، خدمــات احلــانات البــارات، 

حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة، تاأجري غرف االجتمــاعات، خدمــات الطهاة ال�سخ�سية اإعداد 

اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سينتارا انرتنا�سيونال ماجنمنت كو، انك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 99/999، راما 1 رود، باثموان، بانكوك 1٠33٠ ، تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 28/2٠21/1٠

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149754

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حما�سبة، تدقيق احل�سابات، خدمات اخلرباء فـي الكفاية، تقييم االأعمال، خدمات امل�سورة 

االأعمال، خدمات وكاالت  ا�ستف�سارات عن  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  االأعمال،  اإدارة  فـي 

تقارير  اإعداد  التوظيف،  وكاالت  خدمات  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  والت�سدير،  االإ�سترياد 

احل�سابات، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني، ا�ست�سارات 

اإدارة االأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، درا�سات ال�سوق، تق�سي 

احلقائق فـي االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، ابحاث االأعمال، اأبحاث الت�سويق، اإدارة 

امللفات املربجمة، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، التنبوؤات االقت�سادية، املعلومات واالخبار عن 

ال�سرائب،  اإعداد  ال�سكرتارية،  االأفراد، خدمات  الرواتب، توظيف  اإعداد ك�سوف  االأعمال، 

جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، 

خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات الأعمال اخرى، خدمات التجميع 

امل�ساعدة فـي االأعمال، خدمات الفوترة، جتميع االح�سائيات، التخطيط لغايات الدعاية 

املتعاقدين،  اخلدمات  ملوردي  االأعمال  اإدارة  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  واالإعالن، 

البيانات فـي قواعد  التجارية حل�ساب الغري، حتديث و�سيانة  ال�سفقات  التفاو�ش وعقد 

البيانات احلا�سوبية، خدمات اإدارة م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء، ا�ستعانة بجهات خارجية 

للت�سيري االإداري لل�سركات، خدمات اإيداع االإقرار ال�سريبي، خدمات الو�ساطة فـي قطاع 

االأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ش ورواد االأعمال الباحثني 

عن متويل، التفاو�ش على عقود االأعمال با�سم الغري.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: را�سل بيدفورد انرتنا�سيونال.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ثريد فلور، باترينو�سرت هاو�ش، 65 ا�ش تي بول�ش ت�سارت�سارد، لندن 

اإي �سي 4 ام 8 ايه بي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149836

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية  مواد  ن�سر  والت�سدير،  االإ�سترياد  وكاالت  خدمات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

املبا�سر،  بالربيد  االإعالن  ال�سلع،  عر�ش  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  واالإعالن، 

واالإعالن،  الدعاية  وكاالت  خدمات  العامة،  العالقات  واإعالن،  دعاية  ال�سوق،  درا�سات 

تنظيم املعار�ش لغايات جتارية اأو دعائية، املعلومات واالخبار عن االأعمال، ترويج املبيعات 

�سبكات  املبا�سرة على  والدعاية  االإعالن  الربيدي،  بالطلب  واالإعالن  الدعاية  لالآخرين، 

احلا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات الأعمال اخرى، عر�ش 

�سلع على و�سائل االأعالم لغايات البيع بالتجزئة، معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�ش �سلع 

لتعزيز  البحث  حمرك  حت�سني  الهاتف،  عرب  الت�سويق  خدمات  ت�سويق،  الغري،  وخدمات 

املبيعات، التفاو�ش وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي 

ال�سلع واخلدمات وبائعيها، اال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال العالقات 

العامة، اال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال الدعاية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلف ماركيتينج جروب ال. ال. �ش.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 4 ملك خا�ش، بناية جي اأم جي، �سارع اأم الهرير، بردبي، 

عود ميثاء، �ش.ب: 7٠11، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149929

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، ب�سكويت بالزبدة، حلويات فول �سوداين، ب�سكويت رقيق ه�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حالوة اأبو بقرة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

ال�سعـــــد،  نـــــور  �ســــارع  اخلــالــديــة،  حــي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رقــــم املبنــــى: 3362 وحـــــدة رقــــــم: 2٠٠ 

ر.ب: 23423 جدة ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14993٠

فـي الفئة 3٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كعك الوفل، كارميل �سكاكر، قطر ال�سكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حالوة اأبو بقرة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي اخلالدية، �سارع نور ال�سعد، رقم املبنى: 3362 وحدة رقم: 2٠٠ 

ر.ب: 23423 جدة ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149932

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سقات، ورق التقاط الذباب، اأربطة �ساغطة، كب�سوالت لالدوية، م�ستح�سرات �سيدالنية، 

قطرات عينية، قطن لغايات طبية، مياه معدنية لغايات طبية، اأمالح مياه معدنية، دقيق 

لبني للر�سع واالأطفال، �سا�ش للت�سميد، زيوت دوائية، قطن ما�ش، �سراويل �سحية، �سدادات 

قطنية للحي�ش، فوط �سحية، ورق م�ساد للعث، اأربطة ال�سقة لغايات طبية، اأغذية حمية 

معدة لغايات طبية، اأغذية للر�سع واالأطفال، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، غازات 

لغايات طبية، كوا�سف كيميائية لغايات طبية اأو بيطرية، م�ستح�سرات تنظيف العد�سات 

الال�سقة، و�سائد لالر�ساع، ل�سقات عيون لغايات طبية، حفاظات للر�سع، حفا�سات اأطفال 

على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة، غ�سول العني طبي، مكمالت 

غذائية للحيوانات، كمادات )�سمادات للحي�ش وكمادات �سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روهتو فارما�سيوتيكال كو.، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

اأو�ساكا  �سي،   - اأو�ساكا  كو،   - ايكونو  ت�سومي،   1 تات�سومين�سي   ،1-8 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

544 - 8666، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149933

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات 

احلانات البارات، تاأجري اأجهزة الطبخ، نحت على االأغذية، خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم نوماد ايربن ايرتي �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 2، مبنى 324، �سارع 28٠5، جممع 428، ال�سيف ، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112
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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: 89158 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/9/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1097 فـي 2015/4/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89159 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/9/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1097 فـي 2015/4/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89160 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/9/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1097 فـي 2015/4/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89161 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/9/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1097 فـي 2015/4/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 91941 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/1/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1115 فـي 2015/9/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126569 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/25 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1297 فـي 2019/6/16 م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130279 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1307 فـي 2019/9/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130280 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1307 فـي 2019/9/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130281 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1307 فـي 2019/9/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130282 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1307 فـي 2019/9/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سى دى اأ�س كندا 1 اأ�س �سى اأ�س بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سى دى اأ�س كندا 3 ال بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: كندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8400 اأف. دو �سريك، مونرتيال، كيبيك، اأت�س 1 ذى 4 اأم 6، كندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6335

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 747 فـي 2003/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هولدينغ يورغو بارتي�سيبي�سنز - اإت�س يو بيه 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سو�سيته دي ديفـيلومبمنت ئي تي دي ريت�سريت�سي اإند�سرتيل

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 42 رودو لونغفـيك، 21300، فرن�سا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2014/4/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6335

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 747 فـي 2003/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سو�سيته دي ديفـيلومبمنت ئي تي دي ريت�سريت�سي اإند�سرتيل

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـيفاتيك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 روكري�ستوف كولومب، 75008 باري�س، فرن�سا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2014/6/2م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6335

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 747 فـي 2003/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فـيفاتيك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لبوراتوريز يوغو 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 42 رودو لونغفـيك، 21300، فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2015/10/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6335

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 747 فـي 2003/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لبوراتوريز يوغو

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يورغو ريت�سريت�سي اإنوفوي�سن ئي تي ديفـيلومبنت 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 42 رودو لونغفـيك، 21300، فرن�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/9م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 104739  

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1260 فـي 2018/9/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فر�سان الغرب للتجارة �ش.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ماء �سنا�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1564 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/12/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/15م
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�إعـــــــــالن

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

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

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

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

2011/10/29التجارة وال�سناعةاأياليد اإنريجي برودكت�س ليمتد170959

268222
�سيلد فاير,�سيفتي اند 

�سيكيوريتي ال تي دي
2011/5/11التجارة وال�سناعة

368221
�سيلد فاير,�سيفتي اند 

�سيكيوريتي ال تي دي
2011/5/11التجارة وال�سناعة

2002/9/18التجارة وال�سناعةاأبفي بايوتيكنولوجي اإل تي دي429008

527115
ا�س اأوليفر بريند فرييلري جي 

ام بي ات�س اندكو. كاي. جي
2002/1/14التجارة وال�سناعة

627117
ا�س اأوليفر بريند فرييلري جي 

ام بي ات�س اندكو. كاي. جي
2002/1/14التجارة وال�سناعة

2002/1/27التجارة وال�سناعةكيا كوربوري�سن727182

2002/1/27التجارة وال�سناعةكيا كوربوري�سن827183

96312
كربولين انرتنا�سيونال 

كوربوري�سن
1991/12/4التجارة وال�سناعة

2002/3/20التجارة وال�سناعة�سينجينتا بارتي�سيبي�سنز ا.جي1027553

2002/10/23التجارة وال�سناعةجابان توباكو. انك1129239

2002/10/23التجارة وال�سناعةجابان توباكو. انك1275047

136426
كا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا 

)كا�سيو كمبيوتر كو, ليمتد(
1991/12/30التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

146427
كا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا 

)كا�سيو كمبيوتر كو, ليمتد(
1991/12/30التجارة وال�سناعة

156429
كا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا 

)كا�سيو كمبيوتر كو, ليمتد(
1991/12/30التجارة وال�سناعة

166430
كا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا 

)كا�سيو كمبيوتر كو, ليمتد(
1991/12/30التجارة وال�سناعة

1992/2/9التجارة وال�سناعةذا كلوروك�س كومبني176579

186883
يوفيك�س اربيت�س�سوتز 

جي ام بي ات�س
1992/4/28التجارة وال�سناعة

2006/9/12التجارة وال�سناعةاملحيط الأزرق املالحية �س.م.م1941494

2011/9/24التجارة وال�سناعةهوت باك للتغليف �س ذ.م.م2070379

2011/10/18التجارة وال�سناعةجروب لوت�س ليمتد2170783

2011/10/18التجارة وال�سناعةجروب لوت�س ليمتد2270786

2012/5/7التجارة وال�سناعة�سركة م�سانع معتوق �س.م.ل2374158

246250
دونلوبيلو ) ماليزيا ( ا�س دي 

ان ب ات�س دي
1991/11/16التجارة وال�سناعة

2012/7/28التجارة وال�سناعةمطعم �سي�س �ساورما2575535

2626832
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س 

اوف امريكا انك
2001/11/12التجارة وال�سناعة

2726833
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س 

اوف امريكا انك
2001/11/12التجارة وال�سناعة

2012/4/8التجارة وال�سناعةريدجنتون جلف م.م.ح2873722
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تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/4/8التجارة وال�سناعةريدجنتون جلف م.م.ح2973723

2012/4/8التجارة وال�سناعةريدجنتون جلف م.م.ح3073724

2011/12/19التجارة وال�سناعةجانى اند جاك ال ال �سي3171780

2011/12/19التجارة وال�سناعةجانى اند جاك ال ال �سي3271779

3361595
مركز م�سقط للت�ساميم 

الهند�سية و�سركاه �س.م.م
2010/10/28التجارة وال�سناعة

3471758
كولري�س انرتنا�سيونال 

بروبريتي كون�سولتانتز, اأنك
2011/12/18التجارة وال�سناعة

3571759
كولري�س انرتنا�سيونال 

بروبريتي كون�سولتانتز, اأنك
2011/12/18التجارة وال�سناعة

3671760
كولري�س انرتنا�سيونال 

بروبريتي كون�سولتانتز, اأنك
2011/12/18التجارة وال�سناعة

2012/2/11التجارة وال�سناعةبري�سي�س�سني دريلينغ كوربوري�سن3772668

2012/2/11التجارة وال�سناعةبري�سي�س�سني دريلينغ كوربوري�سن3872669

3928111
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن (
2002/5/13التجارة وال�سناعة

4074603
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2012/5/29التجارة وال�سناعة

4174228
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2012/5/12التجارة وال�سناعة

1992/12/2التجارة وال�سناعةايام ا�س ايه ار ال426603

1992/12/2التجارة وال�سناعةايام ا�س ايه ار ال436604

2011/10/16التجارة وال�سناعةري�سوك�س ليمتد4470715
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تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2011/10/16التجارة وال�سناعةري�سوك�س ليمتد4570716

2011/10/16التجارة وال�سناعةري�سوك�س ليمتد4670717

2012/1/7التجارة وال�سناعة�ساندي�سك ال ال �سي4772180

2012/1/7التجارة وال�سناعة�ساندي�سك ال ال �سي4872179

2012/1/16التجارة وال�سناعة�ساندي�سك ال ال �سي4972291

5070221
تاكيدا فار ما�سيوتيكال 

كومباين ليمتد
2011/9/13التجارة وال�سناعة

516647
لودويغ ت�سوكوليد جي ام بي ات�س 

اند كو. كوماندجتز ل�سافت
1992/2/26التجارة وال�سناعة

1991/7/3التجارة وال�سناعةبي اأر اف ا�س ايه525688

5368207
�سركة جمموعة الفي�سلية 

القاب�سة
2011/5/10التجارة وال�سناعة

5468208
�سركة جمموعة الفي�سلية 

القاب�سة
2011/5/10التجارة وال�سناعة

5561332
الن�سيم للتوزيع والت�سويق 

�س.م.م
2010/2/9التجارة وال�سناعة

2012/10/8التجارة وال�سناعةالربتو كلفر انرتنا�سونال, انك5676719

5729284
كنور - ناهر ميتيل 

اكتنجزل�سافت
2002/10/29التجارة وال�سناعة

5829283
كنور - ناهر ميتيل 

اكتنجزل�سافت
2002/10/29التجارة وال�سناعة

2002/3/19التجارة وال�سناعةهنديو�ستان يونيلفر ال تي دي5927544

1992/8/31التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد607366
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تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1992/11/10التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد617638

1992/12/26التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد627856

1992/12/26التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد637858

1992/12/26التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد647859

1992/12/26التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد657861

2012/11/25التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد6677509

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي677786

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي687787

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي697789

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي707791

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي717793

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي727794

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي737801

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي747804

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي757807

1992/12/19التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي767809

2002/1/23التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي7727153

2002/11/4التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي7829316

2002/11/4التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي7929323

2012/2/27التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي8072973

2012/2/27التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي8172974

1992/12/26التجارة وال�سناعةكونوبكو, انك827854

1992/12/26التجارة وال�سناعةكونوبكو, انك837855
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ا�ستــــدراك

�ش.م.م،  الهند�سيـــــة  �ســــي  ار  تـــي  ل�سركــــــة  الت�سفيــة  اأعمــال  بـــدء  اإعــــالن  اإلـــــى  بالإ�ســــــارة 

1437هـ،  �سفــــر   17 بتاريــــــخ  ال�ســــــادر   ،)1125( العـــــدد  الر�سميـــــة  اجلريدة  فـــي  املن�ســـــور 

املوافــــق 29 نوفمرب 2015م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج ال�ستثمــار اإلــى اأنـــه 

قد مت عزل امل�سفي / حممــود بن حممــد بن �سليــم ال�سيابــي، وتعيني �سركة مور �ستيفنز 

م�سفيـــة لل�سركـــة املذكـــورة اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفية فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتي:

هاتف رقم: 24061000 - 92779898

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النخيل اللوج�شتية الدولية �ش.م.م

بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه   - �لقانون  فـي  وم�صت�صارون  حمامون   - �ل�صباري  عز�ن  مكتب  يعلن 

�صركة �لنخيل �للوج�صتية �لدولية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢0٢١/١0/٢٤م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١66٢99

�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

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

اخلوير - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم:٢٤٤٨٨٨٦٨ فاك�ش رقم:٢٤٤٨٦٦١٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
مازن بن حممود بن را�شد الرندي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ثروات م�شقط لالت�شاالت والكهرباء �ش.م.م

يعلن مازن بن حممود بن ر��صد �لرندي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ثرو�ت م�صقط لالت�صاالت 

١٢7١70١, وفقا التفاق  �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم  و�لكهرباء �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 

�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢0٢١/8/١5م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم: ٩٩٤70٩٩٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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�شبيب بن �شعيد بن �شعود الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثلى للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن �صبيب بن �صعيد بن �صعود �لها�صمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملثلى للتجارة و�ملقاوالت - 

ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 5١39٤١٤, وفقا التفاق �ل�صركاء 

�ملوؤرخ ٢0٢١/9/١٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية اأدم - حمافظة الداخلية
�ش.ب:١0 ر.ب:٦١٨

هاتف رقم: ٩٩٦٦٦٦70 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأدم اخل�شراء للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلن �صبيب بن �صعيد بن �صعود �لها�صمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أدم �خل�صر�ء للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 5١3٤9١9, وفقا التفاق 

�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢0٢١/9/١٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اأدم - حمافظة الداخلية
�ش.ب:١0 ر.ب:٦١٨

هاتف رقم: ٩٩٦٦٦٦70 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

حافظ بن اأحمد بن عامر ال�شنفري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نخبة اجلنوب للتجارة - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة نخبة �جلنوب للتجارة -  �ل�صنفري  �أحمد بن عامر  يعلن حافظ بن 

تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١30635٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

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

 هاتف رقم: ٩7٨٨7٨7٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
حممد بن را�شد بن عبداللـه ال�شحي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نحو امل�شتقبل �ش.م.م

يعلن حممد بن ر��صد بن عبد�للـه �ل�صحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة نحو �مل�صتقبل �ش.م.م, 

و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١393890, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

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

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:3٨٦ ر.ب:3١١

 هاتف رقم: ٩5٨٨٤٨٤0 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

هيثم بن ثاين بن حارث الفرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأكادميية التاأثري �ش.م.م

يعلن هيثم بن ثاين بن حارث �لفرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أكادميية �لتاأثري �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١3٤١076 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 

٢0٢١/7/١١م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم: ٩٩3377٨٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي 
اأ�شعد بن هديب بن عبيد الغاربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدليل للعقارات �ش.م.م

يعلن �أ�صعد بن هديب بن عبيد �لغاربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لدليل للعقار�ت �ش.م.م, 

و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢6٤665, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

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

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم: ٩٤٤٤٤٦٢7 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

فهد بن خمي�ش بن نا�شر الغداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة فهد بن خمي�ش الغداين و�شريكته للتجارة - ت�شامنية

يعلن فهد بن خمي�ش بن نا�صر �لغد�ين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة فهد بن خمي�ش �لغد�ين 

 ,١059907 �لـتجاري بالرقـم  �ل�صجل  �أمانة  و�صريكته للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

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

�ش.ب:٦0٨ ر.ب:١١١
 هاتف رقم: ٩٤050٢0٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
منرية بنت خلفان بن خمي�ش ال�شبارية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حلن الوتر للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�لوتـــر  �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة حلـــن  �ل�صبارية  تعلن منيــرة بنت خلفـــان بن خميـــ�ش 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١0٤6١٤٤, 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�صفية 

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

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: ١5٩ ر.ب: 3١٩

 هاتف رقم: ٩٤١١٤٨٢5 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــية
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علي زين العابدين عمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رويال الزرقاء �ش.م.م

يعلن علي زين �لعابدين عمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رويال �لزرقاء �ش.م.م, و�مل�صجلة 

لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١09٤070, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢0٢١/6/٢9م, 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

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

حمافظة م�شقط
�ش.ب:٨٨٩ ر.ب:١00 

هاتف رقم: ٢٤٤٨٩7٨٩ - فاك�ش رقم: ٢٤٤٨٢3٩5 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإيهاب مقبول و�شركاه �ش.م.م

�ش.م.م,  و�صركاه  �إيهاب مقبول  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  عمر  �لعابدين  زين  علي  يعلن 

�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١077679 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 

٢0٢١/6/٢٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب:٨٨٩ ر.ب:١00 

هاتف رقم: ٢٤٤٨٩7٨٩ - فاك�ش رقم: ٢٤٤٨٢3٩5 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القرار احلا�شم للتجارة - ت�شامنية

�حلا�صم  �لقر�ر  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعجمي  �أحمد  بن  حممد  بن  عبد�للـه  يعلن 

للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١05٤٢١٢, وللم�صفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: ٢١ ر.ب: 3١١

 هاتف رقم:7١١٤١١00 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شنع املي�شور للمنتجات احلديدية �ش.م.م

�ملي�صور  م�صنع  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعجمي  �أحمد  بن  حممد  بن  عبد�للـه  يعلن 

 ,3١7٤760 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �حلديدية  للمنتجات 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

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

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: ٢١ ر.ب: 3١١

 هاتف رقم:7١١٤١١00 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

عبدامللك بن هالل بن نبهان البحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنمنا العاملية �ش.م.م

يعلن عبد�مللك بن هالل بن نبهان �لبحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جنمنا �لعاملية �ش.م.م, 

و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢9093, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

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

 هاتف رقم: ٩505٤٤٤٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
حممد بن خالد بن علي العوائد

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة فاحتة اخلري ال�شاملة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�ل�صاملة  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة فاحتة �خلري  �لعو�ئد  يعلن حممد بن خالد بن علي 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١0١٤١0, 

فـي  �ل�صركـــــــة  ٢0٢١/١٢/5م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  وفقا التفاق 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

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

 والية �شاللة- حمافظة ظفار
 هاتف رقم: ٩٢7٦٦77٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي

- 152 -



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

طالب بن من�شور بن �شليمان الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة نربا�ش �شحار اجلديدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

�صحار  نرب��ش  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكيومي  �صليمان  بن  من�صور  بن  طالب  يعلن 

�جلديدة للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢70١83, 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

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

 هاتف رقم: ٩٦0٦0755 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
حممد بن نا�شر بن علي احلارثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكرة االأملا�شية للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن نا�صر بن علي �حلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لكرة �الأملا�صية للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١363٤5٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

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

حمافظة م�شقط
 هاتف رقم: ٩50707٦٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

حميد بن نا�شر بن مبارك اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حميد و�شعيد اأبناء نا�شر اخلاطري - ت�شامنية

يعلن حميد بن نا�صر بن مبارك �خلاطري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حميد و�صعيد �أبناء 

 ,50٢7٤١١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - �خلاطري  نا�صر 

فـي  �ل�صركـــــــة  ٢0٢١/8/٢6م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  وفقا التفاق 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

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

والية احلمراء - حمافظة الداخلية
 هاتف رقم: ٩٩57٨٦٨5 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
را�شد بن خلفان بن �شامل الهطايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاجد العاملية �ش.�ش.و

يعلن ر��صد بن خلفان بن �صامل �لهطايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صاجد �لعاملية �ش.�ش.و, 

�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١١956٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢0٢١/١١/١0م, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم: ٩٩35٨١77 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

عبداحلافظ بن حممد بن احليمر البطحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بن احليمر للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عبد�حلافظ بن حممد بن �حليمر �لبطحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بن �حليمر 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤80٢٤, 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

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

 هاتف رقم: ٩٨٢٨٨٨١٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
اخلطاب بن غالب بن خالد اآل �شعيد

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بريحاء الدولية �ش.م.م

�لدولية  بريحاء  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �صعيد  �آل  خالد  بن  غالب  بن  �خلطاب  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١8١٤١50, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

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

�ش.ب: ٢٢٢3 ر.ب: ١١٢
 هاتف رقم: ٩٩٤١7777 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

علي بن عزان بن �شيف الزكواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االزدهار للم�شاريع واحللول �ش.م.م

للم�صاريــــع  �الزدهــــار  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لزكو�نــي  �صيف  بن  عز�ن  بن  علي  يعلن 

التفاق  وفقا   ,١٢١70٤8 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�حللول 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢0٢١/١١/٢١م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 حمافظة م�شقط
�ش.ب: ٢٦٢٩ ر.ب: ١١١

 هاتف رقم: ٩٩٤٤٦0٤٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
اأحمد بن �شامل بن ربيع الري�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رذاذ اخلليج املميز للتجارة - تو�شية

يعلن �أحمد بن �صامل بن ربيع �لري�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رذ�ذ �خلليج �ملميز للتجارة - 

تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢3609٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

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

والية �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة
 هاتف رقم: ٩٦٩٨١٨00 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي

- 156 -



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

�شلطان بن �شعيد بن عثيم الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شرات للم�شاريع الواعدة �ش.م.م

للم�صاريع  �مل�صر�ت  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لفار�صي  عثيم  بن  �صعيد  بن  �صلطان  يعلن 

�لو�عدة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢7٤35٤, وللم�صفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

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

 هاتف رقم: ٩٩٤333٨١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
خالد بن فائل بن فرج العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فيلكا ال�شاملة للتجارة - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة فيلكا �ل�صاملة للتجارة -  يعلن خالد بن فائل بن فرج �لعامري 

تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١009١00, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

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

والية �شاللة- حمافظة ظفار
�ش.ب: ١٦7 ر.ب: ٢١7

 هاتف رقم: ٩٩٤٨٦00٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

�شلطان بن �شعيد بن حممد ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش دبا للتجارة - تو�شية

 - للتجارة  دبا  �أر�ش  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صحي  بن حممد  �صعيد  بن  �صلطان  يعلن 

تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢77١78, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

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

 هاتف رقم: ٩٢٤٢٦٢٨0 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
خالد بن ربيع بن �شباح بامتريه �شجنعه

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة ملتقى ال�شعادة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن خالد بن ربيع بن �صباح بامتريه �صجنعه �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ملتقى �ل�صعادة 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١0١٤١٢8, 

وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢0٢١/١٢/١٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

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

والية �شاللة- حمافظة ظفار
 هاتف رقم: ٩٦٢٩٨٨0٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

وليد املتويل جنم املتويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم الدولية لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن وليد �ملتويل جنم �ملتويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جنم �لدولية لال�صتثمار �ش.م.م, 

و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢59596, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

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

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:7٢٩ ر.ب:3١١

 هاتف رقم: ٩٦33037١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
�شامل بن حممد بن يو�شف ال�شواعي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شائم ظفار للتجارة �ش.م.م

يعلن �صامل بن حممد بن يو�صف �ل�صو�عي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ن�صائم ظفار للتجارة 

�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١050363 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢0٢١/١٢/١٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة- حمافظة ظفار
 هاتف رقم: ٩٩7000٤5 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

املعتز بن �شعيد بن �شويد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مبادرة للم�شاريع التجارية �ش.م.م

يعلن �ملعتز بن �صعيد بن �صويد �لبادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مبادرة للم�صاريع �لتجارية 

�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢8٤٤9, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

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

 هاتف رقم: ٩370٦0٩0 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
�شوجان كيزكفتيل فرجي�ش

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلدمات الفنية الفعالة للتجارة �ش.م.م

�لفعالة  �لفنية  �خلدمات  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  فرجي�ش  كيزكفتيل  �صوجان  يعلن 

التفاق  وفقا   ,١٢8٤97٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢0٢١/١0/٢5م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�شر- حمافظة م�شقط
 هاتف رقم: ٩5٢٢505٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

حممد بن اأحمد بن �شامل املع�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة اجلنوب العربي للتجارة - ت�شامنية
�لعربي  �جلنوب  درة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملع�صني  �صامل  بن  �أحمد  بن  يعلن حممد 

للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٤٤85, وفقا التفاق 

�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢0٢١/١٢/6م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

ال�شعادة ال�شمالية - والية �شاللة- حمافظة ظفار
�ش.ب:٢١0 ر.ب:٢١٤

 هاتف رقم: ٩٩٤٨3٤55 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
مبارك بن هديب بن �شحي ال�شلطي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مر�شى البطح للتجارة - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مر�صى �لبطح للتجارة -  �ل�صلطي  يعلن مبارك بن هديب بن �صحي 

�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١678930 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية, 

�ملوؤرخ ٢0٢١/١٢/9م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:3٩٨١ ر.ب:١١٢
هاتف رقم: ٩٤٤١3٤5٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

علي بن عامر بن �شليمان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي الباطنة املميزة - تو�شية

�لباطنة �ملميزة -  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رو�بي  يعلن علي بن عامر بن �صليمان �لكلباين 

تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١3٤6٢٢, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

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

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٩٨55٨70 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
�شعيد بن حممد بن علي الكعبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأما�شي حم�شة للتجارة - ت�شامنية

يعلن �صعيد بن حممد بن علي �لكعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أما�صي حم�صة للتجارة - 

ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١060٤3٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

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

حمافظة الربميي
 هاتف رقم: ٩5٩3٦0٨0 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

عادل بن �سعيد بن عبدالرحمن املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الطيار الع�سرية للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الطيار  يعلن عادل بن �شعيد بن عبدالرحمن املقبايل 

 ،١٢١٤١66 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة  الع�شرية 

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

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 99244002 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأميال اخلليج املميزة للتجارة - تو�سية

اخلليج  اأميال  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املقبايل  عبدالرحمن  بن  �شعيد  بن  عادل  يعلن 

 ،١٢١١868 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة  املميزة 

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

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 99244002 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

هزاع بن �سعيد بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد وهزاع الوهيبي للتجارة - ت�سامنية

الوهيبي  را�شد وهزاع  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه  الوهيبي  يعلن هزاع بن �شعيد بن �شامل 

للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١33٢١٤, وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/9/6م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

 والية م�سرية - حمافظة جنوب ال�سرقية
 هاتف رقم: 99115834 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سبيب بن اأحمد بن حممد البو�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة ابتكار لالإن�ساءات �ش.م.م

يعلــن �شبيــب بن اأحمــد بن حممــد البو�شعيــدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة ب�شمة ابتكـــار 

وللم�شفي   ,١٢936٤5 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  لالإن�شاءات 

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

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 665 ر.ب: 132
 هاتف رقم: 92888688 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

خالد بن ح�سن بن عبداللـه الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدون �ش.م.م

يعلن خالد بن ح�شـن بن عبداللـــه الربيكــي اأنـه يقــوم بت�شفـيـــة �شركــة املتحــدون �ش.م.م, 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١5٠٢9٢١, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 460 ر.ب: 114
 هاتف رقم: 99320990 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مريزا حممد ح�سن خ�سروى

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤ �سحار للت�سوق �ش.م.م

يعلن مريزا حممد ح�شن خ�شروى اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لوؤلـوؤ �شحـار للت�شـوق �ش.م.م, 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١56٤٠7, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 520 ر.ب: 322

 هاتف رقم: 97779294 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

عبداللـه بن علي بن عبداللـه ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة نفعاء للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن عبداللـه ال�شيابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شفوة نفعاء للتجارة 

�ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١7٠٤٠36, وفقا لتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

�ش.ب: 2258 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 92401070 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
رباب بنت علي بن عبداللـه

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للبناء وامليكانيكا والكهرباء �ش.م.م

العامليـــة للبنــاء وامليكانيكا  ال�شركة  اأنـها تقــوم بت�شفـيــة  تعلن رباب بنت علي بن عبداللـه 

والكهرباء �ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠88797, وللم�شفية 

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

امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 9278 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 96730311 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
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املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوتني للم�ساريع املا�سية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الوتني للم�شاريع 

وللم�شفي   ,١١53٢٤7 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م,  املا�شية 

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

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط - اخلوير - بناية �سماء حفيت
�ش.ب: 338 ر.ب: 118 جممع احلارثي

 هاتف رقم: 24484107 فاك�ش رقم: 24484726 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خزف عمان �ش.م.ع.ع

يعلن مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

 ،3٢٢٠76١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.ع.ع,  عمان  خـــزف 

وفقا لتفاق ال�شركــاء املــوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

مدينة ال�سلطان قابو�ش - �سالم �سكوير )جنوب( - الطابق الرابع - جناح رقم: 404-402
�ش.ب: 3075 ر.ب: 112

 هاتف رقم: 24559110 فاك�ش رقم: 24564408 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سامل بن حماد بن �سامل الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حماد الرا�سدي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

الرا�شدي  اأبناء حماد  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  الرا�شدي  يعلن �شامل بن حماد بن �شامل 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١6٤١١٤، 

وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 93323118 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
خالد بن من�سور بن م�سلم ال�سنفري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز النور للطب الهندي التقليدي �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مركز النور للطب  يعلن خالد بن من�شور بن م�شلم ال�شنفري 

  ، ١١58٢3٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م,  التقليدي  الهندي 

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

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 90 ر.ب: 211

 هاتف رقم: 95905306 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجوم اخلم�سة للتعدين �ش.م.م

اخلم�شة  النجوم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شنفري  م�شلم  بن  من�شور  بن  خالد  يعلن 

للتعدين �ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢١٠٠٠,  وللم�شفي 

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

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 90 ر.ب: 211

 هاتف رقم: 95905306 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�ش للخدمات الزراعية - ت�سامنية

للخدمات  اأطل�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شنفري  م�شلم  بن  من�شور  بن  خالد  يعلن 

الزراعيـــة - ت�شامنيــة, وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٢١95٢٢٤, وللم�شفي 

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

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 90 ر.ب: 211

 هاتف رقم: 95905306 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

حمد بن �سعيد بن �سامل العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأخ�سر الزاهي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن حمد بن �شعيد بن �شامل العرميي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة الأخ�شر الزاهي للتجارة 

وفقا   ,٤٠95863 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - واملقاولت 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/١١م,  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية
�ش.ب: 14 ر.ب: 411

 هاتف رقم: 92166244 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العفية للخدمات ال�ساملة - ت�سامنية
يعلن حمد بن �شعيد بن �شامل العرميي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركــة العفية للخدمات ال�شاملة - 

ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم ٤٠99389, وفقا لتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية
�ش.ب: 14 ر.ب: 411

 هاتف رقم: 92166244 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

اإ�سماعيل بن عبداللـه بن اأحمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

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

اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركــة تــالل �شربثــات  اإ�شماعيل بن عبداللـه بن اأحمد اجلنيبي  يعلن 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 5١5٠3٤5، 

اجلميــــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفـــي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 711 ر.ب: 211

 هاتف رقم: 99258097 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
توفيق عبداحل�سني بن جمعة اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإ�سكان املثالية للمقاوالت والتجارة �ش.م.م

املثالية  الإ�شكان  �شركــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  اللواتي  جمعة  بن  عبداحل�شني  توفيق  يعلن 

 ،١3١8١33 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  والتجارة  للمقاولت 

فـي  ال�شركـــــــة  ٢٠٢١/١٢/8م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا لتفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 93939852 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

حممد بن عامر بن هام�ش الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بني عامر للتجارة - تو�سية
 - اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركــة بني عامر للتجارة  الها�شمي  يعلن حممد بن عامر بن هام�ش 

ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ,٤١٢٠٠9٤ بالرقم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية, 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�سرقية
�ش.ب: 139 ر.ب: 412

 هاتف رقم: 96050905 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
جا�سم بن حممد بن عبداللـه الها�سمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق العفية الوطنية للتجارة - ت�سامنية

يعلن جا�شم بن حممد بن عبداللـه الها�شمي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـة اآفاق العفية الوطنية 

للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم ١٢398٤٤, وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية
 هاتف رقم: 99272188 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

علي بن مكتوم بن علي العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج اجلنوب العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن مكتوم بن علي العلوي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـة تاج اجلنوب العاملية للتجارة 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم ١٢٠63٢6, وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 1204 ر.ب: 311

 هاتف رقم: 90969669 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
هيثم بن عبداللـه بن حمد العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء البيان العربية �ش.�ش.و

يعلن هيثم بن عبداللـه بن حمد العامري اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـة اأ�شواء البيان العربية 

١٢٢٤35٠, وفقا لتفاق ال�شركاء  �ش.�ش.و, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 

املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١5م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية اإزكي - حمافظة الداخلية
�ش.ب: 270 ر.ب: 614

 هاتف رقم: 97779393 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سي للتجارة احلديثة �ش.م.م

للتجارة  املا�شي  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  احلب�شية  خلفان  بن  را�شد  بنت  جنمة  تعلن 

احلديثة �ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢6١53١, وللم�شفيـــة 

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

امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 98080240 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
اأمل بنت مال اللـه بن عبدالعزيز الوهابية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبتداء للخدمات والتجارة - تو�سية

البتـــداء  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  الوهابيـــة  اللــــه بن عبدالعزيـــز  اأمــل بنت مال  تعلن 

للخدمات والتجارة - تو�شية, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١7788٠3، 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�شفيـــة وحـدها 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 460 ر.ب: 114
 هاتف رقم: 99320990 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

مراد بن حممد بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع عمان للر�سا�ش �ش.م.م

يعلن مراد بن حممد بن �شعيد البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـة م�شنع عمان للر�شا�ش 

ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٠١89٠5 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١3م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 92833566 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهوا�سم الدولية �ش.م.م

الدوليـــة  الهوا�شـــم  �شركـة  يقــوم بت�شفـيــة  اأنـــه  البلو�شــي  �شعيد  يعلن مراد بن حممد بن 

ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢687٤٢ بالرقم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٤م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 92833566 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

ح�سني بن حبيب بن اإبراهيم اآل �سنان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فدك العربية �ش.م.م

يعلن ح�شني بن حبيب بن اإبراهيم اآل �شنان اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـة فدك العربية �ش.م.م, 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم ١٠٠5٢88, وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/9/٢٠م, 

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

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 99373992 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن م�سلم بن اأحمد الكثريي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكثريي واملطوع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن م�شلم بن اأحمد الكثريي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـة الكثريي واملطوع للتجارة 

وللم�شفي   ,١١٤٠١١9 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  واملقاولت 

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

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99588886 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

علي ال�سغري �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سفاه للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجــارة  �شفـــاه  تـــالل  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  الوهيبــــي  �شالـــم  ال�شغيـــر  علـــي  يعلن 

واملقاولت - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم ١٠536٤8, وللم�شفي 

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

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية
 هاتف رقم: 93313394 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حفيظ بن طاهر بن اأحمد الهادي باعمر

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العقار الذهبي �ش.م.م

يعلن حفيظ بن طاهر بن اأحمد الهادي باعمر اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة م�شاريع العقار 

الذهبي �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم ٢٠565٢6, وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99491103 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سلمان بن حيدر بن ح�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراج العربية �ش.م.م
يعلن �شلمان بن حيدر بن ح�شن اللواتي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة ال�شراج العربية �ش.م.م, 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٢6٠١٠٢, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 43 ر.ب: 320

 هاتف رقم: 92196796 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
عمر بن �سامل بن حمد الها�سمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط للنجارة �ش.م.م

يعلن عمر بن �شامل بن حمد الها�شمي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة م�شقط للنجارة �ش.م.م, 

١٠99953, وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ  الـتجـــاري بالرقم  اأمانـــة ال�شجـــل  لـــدى  وامل�شجلـــة 

٢٠٢١/9/6م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

والية بو�سر - طريق رقم: 5505 - جممع رقم: 255 
بناية رقم: 311/1 - الطابق الثالث

 هاتف رقم: 99349958 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

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

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

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب �أبو متام - حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بالك �أند فيت�ش للمقاوالت م�سقط �ش.م.م
يعلن مكتب �أبو متام - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بالك �أند فيت�ش 

 ،١٢٠٧٥٦٦ �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  للمقاوالت م�شقط �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 

فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

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

�لوطية - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب:٥٧ ر.ب:١١٨ 

 هاتف رقم:٢٤٥٧١٣٢٠ - ٢٤٥٧١٣٢١ فاك�ش رقم:٢٤٥٧١٣٢٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 �ملحا�سبة �لر�ئدة لتدقيق �حل�سابات

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة بر�حة �لعامر�ت للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية
يعلن مكتب �ملحا�شبة �لر�ئدة لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بر�حة �لعامر�ت 

للتجارة و�ملقاوالت - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٥٤٥٨، 

�ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٠/١٠/١٨م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 

فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

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

 حمافظة م�سقط
�ش.ب:٣٢٨١ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٧٢١٨٠٧١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 �لعالمة �لبي�ساء لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �له�سم للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب �لعالمة �لبي�شاء لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �له�شم للتجارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٤٤٢٣٧٦, وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٤م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 حمافظة م�سقط
�ش.ب:٢١٥٦ ر.ب:٩٠٠ 
 هاتف رقم:٩٢٣٧٠٦٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
عامر بن علي بن عامر �مل�سايخي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة درو�زة �حل�سن للتجارة - ت�سامنية

يعلن عامر بن علي بن عامر �مل�شايخي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة درو�زة �حل�شن للتجارة - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٥٨٧٦٥, وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

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

 والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب:١٠٠ ر.ب:٤١٥ 

 هاتف رقم:٩٨٣٣٨٣٣٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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حمد بن �سليمان بن �سويد�ن �ملالكي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سيانة �لدقيقة لالإلكرتونيات - ت�سامنية

يعلن حمد بن �شليمان بن �شويد�ن �ملالكي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شيانة �لدقيقة 

لالإلكرتونيات - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٥٧٨٥، 

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

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

�الآتـي:

 والية �لقابل - حمافظة �سمال �ل�سرقية
 هاتف رقم:٩٢٦١٧٨٨٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 �سحر�ء مغ�سر �جلنوبية - ت�سامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحر�ء مغ�شر �جلنوبية -  يعلن حمد بن �شليمان بن �شويد�ن �ملالكي 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٦٥٠٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

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

 والية �لقابل - حمافظة �سمال �ل�سرقية
 هاتف رقم:٩٢٦١٧٨٨٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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ر��سد بن �سليمان بن حمد �لغيثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة حممد و�سعيد ور��سد �أبناء �سليمان بن حمد �لغيثي - ت�سامنية

يعلن ر��شد بن �شليمان بن حمد �لغيثي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد و�شعيد ور��شد �أبناء 

�شليمان بن حمد �لغيثي - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٨٠٠٠٩٤٨، 

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

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

حمافظة �لربميي
 هاتف رقم: ٩٩٦٩٦٣٠٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
خمي�ش بن عبد�للـه بن خمي�ش �لقا�سمي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع �لقا�سمي و�لبلو�سي �ملتحدة للتجارة - ت�سامنية
يعلن خمي�ش بن عبد�للـه بن خمي�ش �لقا�شمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لقا�شمي 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - للتجارة  �ملتحدة  و�لبلو�شي 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/٢٣م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,١٢١٦٨٠١

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

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

 والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب:٤٥ ر.ب:٣١٤ 

 هاتف رقم:٩٧٠٩٧٧٩٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 هبود بن �سعيد زعبنوت
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرحاب �لدولية للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن هبود بن �شعيد زعبنوت �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لرحاب �لدولية للتجارة 

حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,١٠٣٣٥٠٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

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

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

 والية �ساللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٥٣٣٣٣٣٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
عبد�لرحمن بن طاهر بن �سامل �حلد�د

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لبحر �لع�سرية للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�لرحمن بن طاهر بن �شامل �حلد�د �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لبحر �لع�شرية 

التفاق  وفقا   ,١٠٠٥٨٩٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٠/٢٥م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 هاتف رقم:٩٩٤٩٤٩١٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 حماد تبوك
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إرم للمقاوالت �ش.م.م

يعلن �شامل بن علي بن حماد تبوك �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �إرم للمقاوالت �ش.م.م, و�مل�شجلة 

لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥١٩٩١, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

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

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

 هاتف رقم:٩٩٤٩٩٩٧٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
نادر بن �سامل لبخيت �لكثريي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قو�فل �ملحيط �لدولية �ش.م.م

�لدولية  �ملحيط  قو�فل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكثريي  لبخيت  �شامل  بن  نادر  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٢٠٩٤, وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

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

 والية �ساللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٩٠٩٧٢٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 مبارك بن حممد �لعرميي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مو�رد �ل�سرقية للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن مبارك بن حممد �لعرميي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مو�رد �ل�شرقية للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٧٣٨٠, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

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

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

 هاتف رقم:٩٢٩٢٢٨٨٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 �الإقليمية للتجارة و�خلدمات �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن مبارك بن حممد �لعرميي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الإقليمية للتجارة 

وللم�شفي   ,١٠٢٢٦٥٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�خلدمات 

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

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

 هاتف رقم:٩٥٧٦٦٣٣٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 �سامل �ل�سكيلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع ب�سياء �لوطنية - تو�سية

ب�شياء  �شركة م�شاريع  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شكيلي  �شامل  بن  يعلن م�شعود بن عبد�للـه 

�لوطنية - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٥٠٣٣٣١٤, وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/٥م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 �ش.ب:١٦١ ر.ب:٦١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٣٢٩٨٣٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
عبد�للـه بن حممد بن حمد �حلجري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أنهار �خلري للخدمات و�لتجارة - ت�سامنية

يعلن عبد�للـه بن حممد بن حمد �حلجري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أنهار �خلري للخدمات 

و�لتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٤٥١٩, وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٨م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال �ل�سرقية
 هاتف رقم:٩٧١١١٧٧٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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عي�سى بن �سالح بن �سامل �خلرو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �جل�سيم للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلن عي�شى بن �شالح بن �شامل �خلرو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �جل�شيم للتجارة و�ملقاوالت 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٩٤٣٠٢, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

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

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

 �ش.ب:٣١٥ ر.ب:٣١٩ 
 هاتف رقم:٩٥٥٥٥٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
�سامي بن �سامل بن ر��سد �لعربي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة �لقيمة للخدمات �للوج�ستية و�الأعمال �ش.م.م

يعلن �شامي بن �شامل بن ر��شد �لعربي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لقيمة للخدمات �للوج�شتية 

١٣١٠٠٦٩, وللم�شفي وحـده  �لـتجاري بالرقـم  �أمانة �ل�شجل  و�الأعمال �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 

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

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

 والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
�ش.ب:٢١ ر.ب:٣١١ 

 هاتف رقم:٩٦٠٤٨٨٤٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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طالب بن حمود بن خليفة �لر��سدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لبهجة �لف�سية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لبهجة �لف�شية  يعلن طالب بن حمود بن خليفة �لر��شدي 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٥٣٩٠, وفقا التفاق �ل�شركاء 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/٢٢م,  �ملوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 حمافظة م�سقط
 هاتف رقم:٩٩٣٥٥٥٦٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
عبد�لعزيز بن حممد بن جمعة �ملخيني

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �للو�ء �لعاملية للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�لعزيز بن حممد بن جمعة �ملخيني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �للو�ء �لعاملية 

للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤١١٥٩, وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٤٦٠ ر.ب:٤١١ 
 هاتف رقم:٩٧٩٧٩٧٩٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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علي بن �سعود بن خمي�ش �لر��سبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع دروب �خلري �ملميزة للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن �شعود بن خمي�ش �لر��شبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع دروب �خلري 

�ملميزة للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠١٣٠٩, وفقا 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٧/١٤م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 

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

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

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب:٢١٦ ر.ب:١١١ 

 هاتف رقم:٩٣٨٦٦٦٦٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
حممود بن عبد�للـه بن �سليم �جلحافـي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سماء �ستال - ت�سامنية

يعلن حممود بن عبد�للـه بن �شليم �جلحافـي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء �شتال - 

١٢١٢٢٠٢, وللم�شفي وحـده  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  ت�شامنية, 

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

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

 هاتف رقم:٩٦٦٦٩٢٤٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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منرية بنت خلفان بن خمي�ش �ل�سبارية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة يو�سف بن مبارك بن حميد �لربيكي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

تعلن منرية بنت خلفان بن خمي�ش �ل�شبارية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة يو�شف بن 

مبارك بن حميد �لربيكي و�شريكته للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل 

�لـتجاري بالرقـم ١٠٤٩٠٠٤, وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــية  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام 

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

 والية �سحم - حمافظة �سمال �لباطنة
�ش.ب:١٥٩ ر.ب:٣١٩ 

 هاتف رقم:٩٤١١٤٨٢٥ 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــية
عقيلة حممد �سلطان

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الإبري�سم �لعربية - تو�سية

تعلن عقيلة حممد �شلطان �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �الإبري�شم �لعربية - تو�شية, و�مل�شجلة 

لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٢٩٠٦, وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 

�لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــية  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

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

 �ش.ب:١٠٠ ر.ب:١٠٠ 
 هاتف رقم:٩٧٠٣٣٣١٧ 

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــية
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فتحية بنت مبارك بن مربوك �لريامية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لكنز �لعتيق للتجارة - تو�سية

تعلن فتحية بنت مبارك بن مربوك �لريامية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لكنز �لعتيق 

للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٨٩٧٣, وللم�شفية وحـدها 

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

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

 حمافظة �لربميي
�ش.ب:١١١ ر.ب:٥١٢ 

 هاتف رقم:٩٥٤٥٨٤٨٣ 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و�حة �الأناقة للتجارة - تو�سية

تعلن فتحية بنت مبارك بن مربوك �لريامية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة و�حة �الأناقة للتجارة - 

تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٤٣١٦, وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

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

 حمافظة �لربميي
�ش.ب:١١١ ر.ب:٥١٢ 

 هاتف رقم:٩٥٤٥٨٤٨٣ 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــية
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يون�ش بن �سعيد بن عبد�للـه �حلامدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بحار �لغيل للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن يون�ش بن �شعيد بن عبد�للـه �حلامدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بحار �لغيل للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٣٠٧٦, وللم�شفي 

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

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

 والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
 هاتف رقم:٩٦٢٢٢٢٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 �آفاق �لغيل للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن يون�ش بن �شعيد بن عبد�للـه �حلامدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �آفاق �لغيل للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٩٢٤٢, وللم�شفي 

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

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

 والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
�ش.ب:١٠٤ ر.ب:٣٢١ 

هاتف رقم:٩٦٢٢٢٢٤٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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.
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رموز �الأندل�ش للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلن يون�ش بن �شعيد بن عبد�للـه �حلامدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رموز �الأندل�ش للتجارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٧٦٥٤, وللم�شفي وحـده 

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

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

 والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم:٩٦٢٢٢٢٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 مر�مي �لذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلن يون�ش بن �شعيد بن عبد�للـه �حلامدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مر�مي �لذهبية للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٦٨٤٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

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

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

 والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم:٩٦٢٢٢٢٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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طارق بن �سعيد بن عبد�للـه �حلامدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أغ�سان �خليزر�ن للتجارة - ت�سامنية

�أغ�شان �خليزر�ن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �شعيد بن عبد�للـه �حلامدي  يعلن طارق بن 

١٢٢٣٩٨١, وللم�شفي  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى 

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

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

 والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم:٩٦٣٢٢٢٢٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 ب�ساتني �خليزر�ن �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاتني �خليزر�ن  يعلن طارق بن �شعيد بن عبد�للـه �حلامدي 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٦٨٣٧, وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

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

 والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم:٩٦٣٢٢٢٢٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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�سليمان بن �سعيد بن �أحمد �ملحمودي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحار للمعد�ت �لنفطية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحار للمعد�ت  يعلن �شليمان بن �شعيد بن �أحمد �ملحمودي 

�لنفطية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٥١٩٣, وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٥/٢٠م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٨٥ ر.ب:١٠٣ 
 هاتف رقم:٩٨٠٨٢٤٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
خليفة بن علي بن فا�سل �ملقبايل

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

يعلن خليفة بن علي بن فا�شل �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �خلربة �لعاملية للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠١٧٧٥, وللم�شفي وحـده حــــــق 

فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل 

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

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
�ش.ب:٣٧٥ ر.ب:٣٢١ 

 هاتف رقم:٩٦٦٥٧٧٩٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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نا�سر بن علي بن حميد �لعمريي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مد�رج �الأمل للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
يعلن نا�شر بن علي بن حميد �لعمريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مد�رج �الأمل للتجارة 

وفقا   ,١٠٠٣١٦٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - و�ملقاوالت 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/٧م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 

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

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

والية �سحم - حمافظة �سمال �لباطنة
 هاتف رقم:٩٩٦٩٩٨٥٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
زيد بن �لعبد بن حمود �ل�سيباين

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة زيد ونقية للتجارة - ت�سامنية

يعلن زيد بن �لعبد بن حمود �ل�شيباين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زيد ونقية للتجارة - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٧٨٠٨, وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٨م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �أدم - حمافظة �لد�خلية
�ش.ب:١٨٧ ر.ب:٦١٨ 

 هاتف رقم:٩٩٣٣٤٢١٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

رجب بن جمعان بن مربوك بيت �سليم
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة طاقة �لغربية للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

�لغربية  �شركة طاقة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �شليم  بيت  بن مربوك  بن جمعان  يعلن رجب 

 ،١٠٦٢٣٧٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  تو�شية,   - و�ملقاوالت  للتجارة 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

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

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

حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩١٢٢٠٠٦٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
�سالح بن �سيف بن حممد �لهنائي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قمة �ل�سمو للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شالح بن �شيف بن حممد �لهنائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قمة �ل�شمو للتجارة - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٠٩٨٥, وللم�شفي وحـده حــــــق 

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

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

�ملو�لح �جلنوبية - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم:٩٩٣٤٠٣٠٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

حممد بن خليفة بن حممد �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعاع �لغليلة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �لغليلة  �شعاع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�شي  يعلن حممد بن خليفة بن حممد 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٧٩٩٩, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

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

 والية �ل�سويق - حمافظة �سمال �لباطنة
 هاتف رقم:٩٩٣٨٠٠٠٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
قي�ش بن عبد�ل�سمد بن علي �لعجمي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة باب �لقلعة �حلديثة - تو�سية

 - �لقلعة �حلديثة  باب  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �أنـه  �لعجمي  يعلن قي�ش بن عبد�ل�شمد بن علي 

تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٧١٥٣, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

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

 والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
�ش.ب:٤٦٢ ر.ب:٣١١ 

هاتف رقم:٩٩٣١٠١١٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

�ساعد بن حممد بن �سليم �ل�سعدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ساعد �ل�سعدي وولده للتجارة - تو�سية

يعلن �شاعد بن حممد بن �شليم �ل�شعدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شاعد �ل�شعدي وولده 

وللم�شفي   ,١٥٠٥٤٨٣ 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�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٣ ر.ب:٣١٤ 
هاتف رقم: ٩٩٣٥٩٣٠٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
حمد بن �سعيد بن �سامل �لقرين

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ر �لقلعة للتجارة - تو�سية

يعلن حمد بن �شعيد بن �شامل �لقرين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شو�ر �لقلعة للتجارة - 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,٥١٣٨٤٩٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٣م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �إزكي - حمافظة �لد�خلية
�ش.ب:٤٢٢ ر.ب:٦١٤ 

هاتف رقم:٩٩٣٢٢٩٩٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

حمد بن �سالح بن �سليمان �حلب�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حمد �سالح �حلب�سي و�سركاه - ت�سامنية

يعلن حمد بن �شالح بن �شليمان �حلب�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمد �شالح �حلب�شي 

و�شركاه - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٣٥١٧, وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠١٨/١/٢٨م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب:١٤٨ ر.ب:١٢٢ 

هاتف رقم:٩٩٤٣٧١٦٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
�أحمد بن حممد بن �سامل �مل�سيخي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خري�ت طاقة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلن �أحمد بن حممد بن �شامل �مل�شيخي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خري�ت طاقة للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٨٣١٠٢, وللم�شفي 

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

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

هاتف رقم:٩٨٩٦٦٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

�أحمد بن �سامل بن حممد �حلجري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سفاف �ساحك للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �أحمد بن �شامل بن حممد �حلجري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شفاف �شاحك للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٥٢٣٧, وللم�شفي 

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

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

هاتف رقم:٩٨٤٤٤٤٩٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 م�سارف �ساحك للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �أحمد بن �شامل بن حممد �حلجري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شارف �شاحك للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٩١٧٤, وللم�شفي 

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

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

هاتف رقم:٩٨٤٤٤٤٩٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

خمي�ش بن �سعيد بن �سالح �لبو�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة خمي�ش بن �سعيد �سالح �لبو�سعيدي و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن خمي�ش بن �شعيد بن �شالح �لبو�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خمي�ش بن �شعيد 

�لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة  و�شركاه  �لبو�شعيدي  �شالح 

�لغـيــــر,  �أمــام  �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  ٦٠٢٧٠١٦, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٤٤٠٩١٩
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
حمود بن حامد بن حمود �لريامي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لبو�بة �خل�سر�ء �لدولية �ش.م.م

يعلن حمود بن حامد بن حمود �لريامي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لبو�بة �خل�شر�ء 

�لدولية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٣٥٠٦, وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�خلوير �جلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم:٩٩٢٠٠٠٤٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

فريد بن حممد بن حبيب �لبطا�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �بن �لبطا�سي �ش.م.م

يعلن فريد بن حممد بن حبيب �لبطا�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �بن �لبطا�شي �ش.م.م, 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٠٩١٨١, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

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

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

�ش.ب:٢٤ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم:٩١١٥٤٤٤٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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�سني بن ر��سد بن نا�سر �لبد�عي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أغ�سان �ل�سالم �ش.م.م

يعلن ح�شني بن ر��شد بن نا�شر �لبد�عي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أغ�شان �ل�شالم �ش.م.م, 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٥٩٠٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

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

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

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
�ش.ب:٣٢٦ ر.ب:٣٢٦ 

هاتف رقم:٩٩٨٤٦٠٥٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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�إبر�هيم بن حممد بن خمي�ش �ملزروعي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سروح �ل�ساهقة �ملتحدة �ش.م.م

يعلن �إبر�هيم بن حممد بن خمي�ش �ملزروعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شروح �ل�شاهقة 

�ملتحدة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٥٧٩١, وللم�شفي وحـده 

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

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

والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم:٩٧٧٧٤٤٧١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
علي بن يعقوب بن عيدوك �لبلو�سي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملعرفة ملا ور�ء �لبحار �ش.م.م

يعلن علي بن يعقوب بن عيدوك �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملعرفة ملا ور�ء �لبحار 

�ل�شركاء  ١١٩٣٦٦٩, وفقا التفاق  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٨م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

�خلو�ش - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم:٩٣٢٢٦٩٩١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

علياء بنت حارب بن عبد�لـله �لوهيبية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنه�سة لالأعمال و�لتموين �ش.�ش.و

تعلن علياء بنت حارب بن عبد�للـه �لوهيبية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �لنه�شة لالأعمال 

وللم�شفية   ,١٣٥٥١٠٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  و�لتموين �ش.�ش.و, 

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

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

�خلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب:٣٦٩ ر.ب:١١٢ 

 هاتف رقم:٩٩٣١٠٢٢٤ 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــية
حكيمة بنت علي بن �أحمد تبوك

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بو�بة �إرم للتجارة �ش.م.م

تعلن حكيمة بنت علي بن �أحمد تبوك �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة بو�بة �إرم للتجارة �ش.م.م, 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٨٢٥٧, وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 

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

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

 هاتف رقم:٩٩٤٩٩٩٧٧ 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢١(

يا�سر بن ظالم بن الفـي �لرحمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أمو�ج �لبحار �لعاتية للتجارة - تو�سية
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أمو�ج �لبحار �لعاتية  يعلن يا�شر بن ظالم بن الفـي �لرحمي 

للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢١١٥٧, وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/٢٨م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب:٣١٨ ر.ب:٣١٨ 

هاتف رقم:٩٩٧٩٤٧٧٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
د�وود بن نا�سر بن حمد �لكويلي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة حماجر وك�سار�ت دماء و�لطائني �الأهلية �ش.م.م
يعلن د�وود بن نا�شر بن حمد �لكويلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حماجر وك�شار�ت دماء 

 ،١٢٤١٤٣٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �الأهلية  و�لطائني 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

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

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

 والية دماء و�لطائيني - حمافظة �سمال �ل�سرقية
�ش.ب:٢٠٩ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٥٦٦٠٤٢٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

عبد�لعزيز بن �سعيد بن مبارك م�سن �لكثريي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بريق ثمريت للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�لعزيز بن �شعيد بن مبارك م�شن �لكثريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بريق ثمريت 

للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٣٨١٦, وللم�شفي وحـده 

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

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

 والية ثمريت - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٥٦٦٦٦٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 ح�سن بن عبود قهور �ملهري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بن عبود قهور للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شامل بن ح�شن بن عبود قهور �ملهري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بن عبود قهور للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٧١٤١, وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٤٤ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٩٣٨٨٨٨٢١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 )١٤٢١(

فالح بن �سليم بن م�سبح �لغافري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خري�ت م�سقط �لبحرية �ش.م.م
يعلن فالح بن �شليم بن م�شبح �لغافري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خري�ت م�شقط �لبحرية 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٧٢٠٦٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

�حليل �جلنوبية - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم:٩٩٠٢٩١٩٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
فهد بن هالل بن �سعود �لغافري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة �لنقاء �خلليجية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
يعلن فهد بن هالل بن �شعود �لغافري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لنقاء �خلليجية للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٠٦٧٢, وللم�شفي 

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

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

 والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٢٠٧٨٨٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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حماد بن �سعيد بن حممد �لعو�ئد
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة غيوم �جلنوب �ل�ساملة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلن حماد بن �شعيد بن حممد �لعو�ئد �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة غيوم �جلنوب �ل�شاملة 

 ،١١٥٥٣٦٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - و�ملقاوالت  للتجارة 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٦/١٥م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 

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

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

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩١١٥٤٤٧٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
�إ�سماعيل بن عبد�للـه بن �أحمد �جلنيبي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إ�سماعيل �جلنيبي للتجارة - تو�سية

يعلن �إ�شماعيل بن عبد�للـه بن �أحمد �جلنيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �إ�شماعيل �جلنيبي 

وللم�شفي   ,١١٧٨٦٥٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة 

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

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

�ش.ب:١٣٠٣ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٩٩٢٥٨٠٩٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 حمود بن علي �ملنوري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نقليات �أبوحمود �ملنوري للتجارة - تو�سية

يعلن حممد بن حمود بن علي �ملنوري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نقليات �أبوحمود �ملنوري 

١٢٦٥٥١٣, وفقا التفاق  �لـتجاري بالرقـم  �ل�شجل  �أمانة  للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

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

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ل�سويق - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم:٩٩١٥٥٣٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
عبد�جلليل بن حبيب بن عبد�للـه �ملعيني

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلليج لالإعالم �لطبي �ش.م.م

لالإعالم  �خلليج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعيني  عبد�للـه  بن  بن حبيب  يعلن عبد�جلليل 

وحـده  وللم�شفي   ,١٠١١١٦٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لطبي 

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

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

�ش.ب:٤٤٠ ر.ب:١٣٣
هاتف رقم:٩٩٣٥٠٥٩٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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نا�سر بن �سامل بن �سليمان �لدوحاين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ربوع �لعاملية �ملميزة �ش.م.م

يعلن نا�شر بن �شامل بن �شليمان �لدوحاين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ربوع �لعاملية �ملميزة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٥٤٢٠٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

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

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة
هاتف رقم:٩١١١١١١٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 دملون �ملتميزة �ش.م.م

�ملتميزة  دملون  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لدوحاين  �شليمان  بن  �شامل  بن  نا�شر  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٣٥٢١, وفقا التفاق �ل�شركاء 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٦/٢١م,  �ملوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم:٩٩٢٢٥٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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�سعيد بن عبد�للـه �حلمد�ين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة �حلمد�ين و�سريكه للم�ستلزمات �لطبية و�الأجهزة �الإلكرتونية و�خلدمات �ش.م.م

يعلن �شعيد بن عبد�للـه �حلمد�ين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �حلمد�ين و�شريكه للم�شتلزمات 

�لطبية و�الأجهزة �الإلكرتونية و�خلدمات �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/١٤م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٧٢٠١٦ بالرقـم 

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

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

�خلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠

هاتف رقم:٩٩٣٥١١١٦ - ٢٤٩٩١٨٩٩ فاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
حممد بن �أحمد بن حممد �لعربي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سو�حل جمان للمقاوالت �ش.م.م

جمان  �شو�حل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعربي  حممد  بن  �أحمد  بن  حممد  يعلن 

للمقاوالت �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦١٨٧٣, وفقا التفاق 

٢٠٢١/٦/٣٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�خلو�ش - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم:٩٩٢٦٨٠٨٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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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خليفة بن �سالح بن �سامل �حلكماين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إعمار �لهند�سية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �إعمار �لهند�شية  يعلن خليفة بن �شالح بن �شامل �حلكماين 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٥٥٢٣, وفقا التفاق �ل�شركاء 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٦/٢١م,  �ملوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �مل�سيبي - حمافظة �سمال �ل�سرقية
هاتف رقم:٩٥٠٧٨٩٩١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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
عبد�للـه بن حم�سن بن �سامل �ملعمري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حجر �لقمر �لدولية للتجارة - تو�سية

يعلن عبد�للـه بن حم�شن بن �شامل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حجر �لقمر �لدولية 

وللم�شفي   ,١٢٧٥٢٢١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة 

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

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

�ش.ب:٢٧٢ ر.ب:٢١٨
 هاتف رقم:٩٢٨٩٨٨٧٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي 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 اخلليج الدولية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منبع اخلريات للتجارة واخلدمات �ش.م.م

ل�شركــــة  امل�شفــــي  الدولية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه  يعلـن مكتب اخلليج 

منبع اخلريات للتجارة واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٦٦٣٢٢٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب مور �شتيفنز

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شروق لالأوراق املالية �ش.م.م

�ش.م.م،  املالية  للأوراق  ال�شــروق  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  �شتيفنــز  مــور  مكتــب  يعلـن 

اأعــمال الت�شفية  ١٥٦٣٦١٠، عـن انتهاء  اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم  وامل�شجلـة لــدى 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اأحمد بن عامر بن خمي�ش الرديني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما خور ر�شل املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن عامر بن خمي�ش الرديني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شما خور ر�شل املتحدة 

انتهاء  عـــن   ،١٢١٤٢٨٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب اأبو �شعود لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة بخيت �شهيل �شامل الربعمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�شامل  �شهيل  بخيت  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�شابات  لتدقيق  �شعود  اأبو  مكتب  يعلـن 

الربعمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ٢١٦٤٧٨٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب عادل البلو�شي - حمامون وم�شت�شارون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

لل�شركة الوطنية العمانية ملنتجات االألبان املحدودة �ش.م.ع.م

يعلـن مكتب عادل البلو�شي - حمامون وم�شت�شارون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي لل�شركــــة 

ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.ع.م،  املحدودة  االألبان  ملنتجات  العمانية  الوطنية 

الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥١٨٤9، عـــن انتهاء 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 ذروة املجد الف�شية للتجارة - ت�شامنية

املجد  ذروة  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�شابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�شواء  مكتب  يعلـن 

الف�شية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١9١٧١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل احلرية للتجارة - تو�شية

امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  االقت�شادية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 

ل�شركــــة تلل احلرية للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٢٣٥٢9٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
نا�شر بن �شيف بن را�شد الر�شيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كثبان ال�شويق املتحدة �ش.م.م

يعلـن نا�شر بن �شيف بن را�شد الر�شيدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة كثبان ال�شويق املتحدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠9٧١9٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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علي بن �شامل بن نا�شر الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خريات اخل�شراء ال�شاملة - ت�شامنية

ل�شركــــة خريات اخل�شراء  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الر�شيدي  نا�شــر  بن  �شـــالـــم  بن  علــي  يعلـن 

عـــن   ،١١٤٤٨٥٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - ال�شاملة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جلمود اخل�شراء للتجارة - تو�شية

ل�شركــــة جلمود اخل�شراء  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الر�شيدي  نا�شــر  بن  �شـــالـــم  بن  علــي  يعلـن 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٠٦9٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روا�شي اجلزيرة العربية �ش.م.م

روا�شي اجلزيرة  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  البلو�شي  بن در حممد  بن عبا�ش  يعلـن علي 

انتهاء  عـــن   ،١٠٨٥٣١٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العربية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو ثراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اأبو ثراء  يعلـن علي بن عبا�ش بن در حممد البلو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع 

 ،١٦٠١٠٢٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهوان الهند�شية الدقم �ش.م.م
ب�شفـتـــــه  واالقت�شادية  املالية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  احل�شافة  مكتب  يعلـن 

امل�شفــــي ل�شركــــة بهوان الهند�شية الدقم �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١٣٥٧٦٠٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة م�شاريع جبال الربميي الذهبية للتجارة - ت�شامنية
ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�شابات  وتدقيق  للمراجعة  املتاألق  النربا�ش  مكتب  يعلـن 

ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  الذهبية  الربميي  جبال  م�شاريع 

الـتجــاري بالرقـــم ١٢9٨٤٥٧، 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 املتحدة للمك�شرات والفواكه املجففة �ش.م.م
والفواكه  للمك�شرات  املتحدة  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  للمحا�شبة  م�شقط  مكتب  يعلـن 

انتهاء  عـــن   ،١٣٣١٣٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املجففة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

خالد بن حمد بن �شيف الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شوان العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن حمد بن �شيف الكلباين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ن�شوان العاملية للتجارة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٢١٥٦٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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ندى بنت فريداللـه بن بهزاد ح�صاري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة ح�صاري للو�صاطة واخلدمات التجارية �ش.م.م

تعلـن ندى بنت فريداللـه بن بهزاد ح�ساري ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة ح�ساري للو�ساطة 

واخلدمات التجارية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢50085، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�صفــية
علي بن خمي�ش بن �صعيد الفالحي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفالحي والروا�ش املتحدة �ش.م.م

يعلـن علي بن خمي�ش بن �سعيد الفالحي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الفالحي والروا�ش 

انتهاء  عـــن   ،١٢٤7300 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املتميز املتحدة �ش.م.م

يعلـن علي بن خمي�ش بن �سعيد الفالحي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع املتميز املتحدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١675338 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�صفــي
اأمني بن معيوف بن �صامل املعمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املنارة ال�صرقية للتجارة - ت�صامنية

يعلـن اأمني بن معيوف بن �سامل املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املنارة ال�سرقية للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١069938، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�صفــي
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مكتب امليزانية للتدقيق واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة وكاالت االأخوة للخدمات التجارية والفنية �ش.م.م

االأخـــوة  وكـــاالت  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  واال�شت�شارات  للتدقيق  امليزانية  مكتب  يعلـن 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  والفنية  التجارية  للخدمات 

١٥٠٧٠٧9، عـــن انتهاء 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 �شحار لالإطارات �ش.م.م

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شحار للإطارات 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠99٢9٢ 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 الظافر لهند�شة الطاقة واأبحاث الف�شاء - تو�شية

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الظافر لهند�شة  

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شيــة،   - الف�شــاء  واأبحــاث  الطاقـــة 

١٠٦٠٦٥٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مكتب اخلوارزمي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل وادي ال�شلم للتجارة - ت�شامنية

امل�شفي ل�شركــــة معامل  يعلـن مكتب اخلوارزمي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـته 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  ال�شلم  وادي 

١٢٤٤١٨٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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خمي�ش بن را�شد بن خمي�ش الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خمي�ش الرا�شدي وولده للتجارة واملقاوالت 

يعلـن خمي�ش بن را�شد بن خمي�ش الرا�شدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة خمي�ش الرا�شدي 

وولده للتجارة واملقاوالت، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٠٣٨٣، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شعود بن عبداللـه بن �شالح الهنائي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شعود وحممد اأبناء عبداللـه الهنائي للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �شعود بن عبداللـه بن �شالح الهنائي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شعود وحممد اأبناء 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  الهنائي  عبداللـه 

٥٠٧99٧٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حارث بن را�شد بن خدوم الرو�شدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج �شحم العالية - تو�شية

اأبراج �شحم العالية -  يعلـن حارث بن را�شد بن خدوم الرو�شدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٤٥٦٧٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شامل بن �شعيد بن �شيف احلو�شني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط اخلابورة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �شامل بن �شعيد بن �شيف احلو�شني ب�شفـته امل�شفـي ل�شركـة خط اخلابورة للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٢١٤9٢٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مرهون بن خمي�ش بن �شامل احلو�شني

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال كلباء للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن مرهون بن خمي�ش بن �شامل احلو�شني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة جبال كلباء للتجارة 

عـــن   ،١١٢٤٢١9 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

بختيار عبداللـه كل حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلندق املتحدة �ش.م.م

املتحدة  اخلندق  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  البلو�شــي  حممــد  كــل  عبداللـه  بختيــار  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧9٣٦١٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

�شامل بن حمد بن را�شد امل�شيفري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شيفري والعجمي �ش.م.م

والعجمي  امل�شيفري  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  امل�شيفري  را�شد  بن  بن حمد  �شامل  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٢٠٨٢٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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ها�شم بن حممد بن علي العجمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة ها�شم بن حممد بن علي العجمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن ها�شم بن حممد بن علي العجمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ها�شم بن حممد بن علي 

العجمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١٠٠١٥٤9، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
نا�شر بن حممد بن عبداللـه الكندي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة زاهر بن عبداللـه الكندي ونا�شر بن حممد الكندي - ت�شامنية

يعلـن نا�شر بن حممد بن عبداللـه الكندي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة زاهر بن عبداللـه 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  الكندي ونا�شر بن حممد الكندي - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

بالرقـــم ٥٠١٧٣٠٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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