
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٥٤(                                                                           ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

              وزارة الداخليــــة
�ســــــادر فـــــي 2022/٨/7 ب�ســـاأن ا�ستمـــرار العمــــل  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ١٥3/2022 

باللوائح والقرارات املنظمة للأن�سطة البلدية.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
الإعلنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العلمــات التجاريـــة.

اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بالرتخي�ص بالنتفاع.
اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بانتقال ملكيتها.

ا�ستدراك.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البدع ال�ساملة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان ينقل للم�ساريع الرائدة  �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بر ناهل العاملية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�ساحية للم�ساريع التجارية - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساملة للأثاث والديكور �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار للخدمات الفنية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن �سعيد بن را�سد العي�سائي و�سريكه 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اخلليج املا�سية - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحور العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرداء الأحمر املميز للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجنازات اخلليج املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ص �سناو للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأهل الدولية للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فرزين بن روح اللـه العجمي �ص.�ص.و.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتكار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول التحفيز �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اخلليج العاملي للمقاولت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد ال�سيابي وعبداللـه الفاخري للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكويت الوطنية للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتباط العاملية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلوقاين املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور اإبراء للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زامن املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوافـي للم�ساريع املتميزة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الطيف الأزرق الوطنية - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن �سري للتجارة �ص.م.م.



اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جند العامرات ال�ساملة للتجارة - تو�سية.
املدن  م�ساريع  مل�ساهمات  الفطيم  ماجد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

املتكاملة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة قريات للأعمال �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع ال�سم�ص الذهبية للتجارة والزراعة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوارج �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حماجر الوادي �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة اخلوير للتجارة �ص.م.م.

ها�سل  بن  را�سد  اأبناء  وعلي وجمعة  �سامل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعلن عن 
الربامي - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح البنف�سج العاملية - ت�سامنية.
الزرعي  �سلطان  اأبناء  وحممــــد  حثيـــث  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية اجلديدة لتجهيزات املباين �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القنا�ص الربونزي للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سق�سي واملحروقي للتجارة واملقاولت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو دغمال الغيلين للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام املحيول للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سراقة جعلن الع�سرية - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاعم الو�سطى �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امناء لل�ستزراع ال�سمكي �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبداع امل�ستقبل اللوج�ستية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبداع امل�ستقبل للتنمية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحا�سيل الزراعية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة �سرق اخلليج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امللتقى املتاألقــة للتجــارة - ت�سامنيــة.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن حميد بن حممد ال�سبلي و�سريكه 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن نا�سر بن �سيف الرحمي �ص.�ص.و.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح اخلالدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات بابل العاملية - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بل�سم التميز الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد �ساذون العاملية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهروان للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة املوحدة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفي�ص لتاأجري املعدات واخلدمات التجارية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريــع العجمـــي املتطورة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سماء اللمعة املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمرد العربي احلديث - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبيل لل�ستثمار �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبيل العاملية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأذكياء العاملية املتميزة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفلج جديران للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة تنعم للم�ساريع التجارية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطللة املحيول للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ا�ستربق املطاعني و�سريكته للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو العذراء للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق بابل ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروق للحدادة والأملنيوم �ص.م.م.
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رقم 
ال�سفحة

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر امللكي املتميز - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�سوعي 

وولده للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب القلعة احلديثة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القامو�ص �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�سي 

و�سريكه - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي و�سامل بني خرو�ص للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر البدعة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املح�سار العاملية �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو راكان البحري للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل ودام الغاف - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكهف الوطنية - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن الناعبي العاملية �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناعبي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرخاء الرائدة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناعبي و�سركاه للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحافل املتحدة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سلع للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي البلو�سي واأولده للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر احلارة الذهبي - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحة العود العربية للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حبيب مراد - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطللة �سحار العاملية - تو�سية.

١2١

١2١
١22
١22

١22

١22
١23
١23
١23
١23
١2٤
١2٤
١2٤
١2٤
١2٥
١2٥
١2٥
١2٥
١26
١26
١26
١26



اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الفنية �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور جمان للتموين �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفكار ال�ساملة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية الأولى للأعمال �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العرا�سم ال�سمراء للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القعيطي املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمارة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجيال هرمز للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اإبراهيم اجلابري للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ف�ساء حيبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سباح اخلري ال�ساملة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق �سحم العاملية �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثلثي العاملي �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول ال�سلمة ال�ساملة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيوت �سحار العقارية - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حوراء الباطنة للتجارة -ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابط املدينة الدولية للخدمات �ص.م.م. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخبز الذهبي - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبناء البداعي احلديثة للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية.
الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حميد بن �سامل اخلرو�سي  اأعمال  انتهاء  اإعلن عن 

واأولده للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر �سحار املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عابر �سبيل العاملية - ت�سامنية.
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ح�سان ال�سعدي للتجارة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع فخر العار�ص - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل الريحان للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة �سحار املا�سية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلة ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�سويعي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور القمر �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال احلارة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساكن للأعمال ال�ساملة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن حممد بن مبارك النعيمي وولده 
للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق ا�سماعية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة ال�سحراء للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى اخلابورة للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع م�سقط ال�ساملة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البادي و�سريكته للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدفوف الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور اللواتيا للتجارة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا لوى احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات لوى الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جممع ال�سمان الطبي - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة حرمول للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد للتجهيزات الطبية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع درر املنرية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاء الظاهرة للم�ساريع اللوج�ستية - ت�سامنية.
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبتكر �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سوامخ اأدم التجارية - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مازن وعلي الغفيلي للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل لوى املتميزة للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأمل علي و�سريكها للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيل�سان - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكتومي و�سريكه الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملمح �سلن للتجارة واملقاولت �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهاب الزاهي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكتومي للم�ساريع املتحدة �ص.م.م.

احلديثة  واملكتومي  املعمري  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رائع العاملية لل�ستثمار �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص الفجر املميزة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة اخلبة للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املواهب العاملية للفنون �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف وادي بني هني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الري�سة البي�ساء �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي الفليتي للتجارة �ص.�ص.و.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع التنمية امل�ستدامة اخلليجية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء احلرادي للتجارة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلويات النخبة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القم�سوعي و�سريكه املتحدة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة املنورة لل�سحن واخلدمات التجارية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر اجلزيرة العاملية �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنامل الف�سية املتحدة �ص.م.م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

وزارة  الداخليــــة

قـرار وزاري

رقــم ١٥٣/2022

ب�شاأن ا�شتمرار العمل باللوائح والقرارات املنظمة للأن�شطة البلدية

ا�ستنادا اإلى نظام املحافظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/36،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستمـــر العمـل باللوائـح والقــرارات املنظمة للأن�سطـــة البلديـــة املعمول بها فـي املحافظــات 

مبا ال يخالف نظام املحافظات امل�سار اإليه اأو يتعار�ض مع اأحكامه، وذلك اإلى حــني �ســدور 

اللوائح املوحدة فـي هذا اخل�سو�ض.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية.

�شـدر فـي: ٩ مـــن محــــــــرم ١444هـ

املوافـــــق: ٧ مــن اأغ�شطــ�س 2022م   

حمود بن فـي�شل البو�شعيدي

وزيــــــــــر الداخليــــــــــــة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151509

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر الألوان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154836

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سياء جعالن املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154859

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الورود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة النيلوفر احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154959

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دواليب  حماور  حماور،  مرتكزات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  واإ�سالح  �سيانة 

املركبات، بطانات مكابح للمركبات، مكابح للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأداء ال�سرعة الق�سوى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154962
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإقامة  اأماكن  خدمات  املقاهي،  خدمات  والنزل،  للفنادق  الإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات 
تاأجري  احليوانات،  اإيواء  الفنادق،  فـي  املطاعم، احلجز  الفنادق، خدمات  ال�سياح، خدمات 
الو�سول  حالت  اإدارة  املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  فـي  ال�ستقبال  خدمات  الجتماعات،  غرف 
بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  معلومات  )الكاتو(،  الكيك  تزيني  الطعام،  تزيني  واملغادرة، 

الوجبات، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منتجع جوهرة بدية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154964
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت  خدمات  الإعالنات،  ل�سق  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
ن�سر  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  التجارية،  املعلومات  وكالت  خدمات  والت�سدير،  ال�سترياد 
مواد الدعاية والإعالن، خدمات ن�سخ ال�سور، خدمات وكالت التوظيف، حما�سبة، دعاية 
واإعالن، الإعالن بالراديو، العالقات العامة، الدعاية والإعالن عرب التلفزيون، خدمات 

وكالت الدعاية والإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، اأعداد ك�سوف الرواتب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخللجان العاملية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154971

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة قهوة، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، كب�سولت القهوة 

�سباغيتي معكرونة  رقيقة،  نودلز معكرونة  با�ستا، معكرون معجنات، معكرونة،  اململوءة، 

رفـيعة، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، �سل�سلة املعكرونة، �سكر، منكهات للكعك 

بال�سوكولتة لتزيني  الزيوت العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، كعك، حلى  بخالف 

بالفواكه،  كيك  تورتات  بانكيك،  حمالة  فطائر  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلى  الكعك، 

الهند  �سو�س حلويات، كرات جوز  �سكرية، حلويات،  بال�سكر جممد، حلويات  كيك مغطى 

)نوع من احللويات(، �ساي )خدمات تقدمي الطعام وال�سراب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سهام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154973

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ندا النظريية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154993

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح ال�سعر، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمة الطيب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152705

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح نظم التدفئة وتكييف الهواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو نبهان للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154995

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات، البناء، حفر الآبار، عمليات احلفر العميقة لآبار النفط اأو الغاز، 

تاأجري معدات الإن�ساء، �سيانة واإ�سالح اخلزائن الفولذية، الإن�ساء، الإن�ساءات حتت املاء، 

الإ�سراف على اإن�ساء املباين، هدم املباين، تاأجري احلفارات، اإن�ساء و�سيانة خطوط الأنابيب، 

اإ�سالح امل�سخات، ن�سب ال�سقالت، البناء بالطوب، معلومات عن الإن�ساء، ا�ستخراج املعادن، 

خدمات ا�ستخراج احلجارة، تعبيد الطرق، ا�ست�سارات اإن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جند للطاقة والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154997

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الو�سافة الجتماعية )اأعمال خريية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سهيل بهوان لالأعمال اخلريية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154999

فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كحوليات روح النعناع، خال�سات فواكه كحولية، برية مرة، يان�سون كحويل، �سراب يان�سون 

كحويل، م�سروبات فاحتة لل�سهية، عرق، م�سروبات مقطرة، ع�سري تفاح، كوكتيالت، كورا�سو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155000

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، برية، جعة زجنبيل، برية �سعري منبت ملت، ماء ال�سعري، 

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كحول 

لتح�سري امل�سروبات، خال�سات لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155002

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار 

توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات  امليالد،  عيد 

بودرة، خبز بدون خمرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155004

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

ال�سوكولتة،  لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  احلي،  غري  الأن�سوفة  �سمك  لالأكل، 

زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زلل بي�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155008

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو احليواين، ثمار اجلوز  الب�سري  حم�سيات طازجة، طحالب غري معاجلة لال�ستهالك 

للحيوانات،  غذائية  مواد  حية،  حيوانات  احليوان،  حدائق  فـي  تعر�س  حيوانات  فواكه، 

اأ�سجار، اأ�سجار خم�س�سة لعيد امليالد، جذوع اأ�سجار، �سجريات، �سوفان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155009

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�س كرات هوائية للعب، طعم ا�سطناعي ل�سيد ال�سمك، كب�سولت مل�سد�سات لعب، دمى 

للحيوانات الأليفة، األعاب حلقية، اأ�سجار عيد امليالد من مواد تركيبية، اأقوا�س للرماية، 

اأدوات رماية، حواف للزلجات، اأرجوحات، كرات للعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155011

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الريا�سة  ل�سالت  ح�سر  ا�سطناعية،  اأع�ساب  طبقات  اأر�سيات،  اأغطية  حمام،  مدا�سات 

البدنية، ح�سر اأو مفار�س اأو مدا�سات، ورق جدران، مم�سحات اأرجل، ح�سر من الق�سب، 

�سجاد �سيارات، �سجاد، ح�سر غري انزلقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155012

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابك اأحذية، اأبر، اإبر احلذائني، اإبر خياطة، اإبر لآلت مت�سيط ال�سوف، اإبر ربط، اإبر 

رتق، اإبر ال�سروجية، اإبر حياكة، م�سابك للمالب�س، ري�س نعام اك�س�سوارات مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155013

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة لنزلق الأحذية، مالب�س �سائقي ال�سيارات، لبا�س القدم، �سنادل ا�ستحمام، 

اأخفاف ا�ستحمام، جوارب طويلة، جوارب طويلة ما�سة للعرق، كعوب للجوارب الطويلة، 

برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة، اأردية �سروالية، لفاعات من ري�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اأ�سياد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155016

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات )تاأجري حمالت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سفوة لال�ستثمار العقاري واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155018

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )بيع املواد الغذائية بكافة اأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق جانب النهر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155019

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات )تاأجري حمالت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سفوة لال�ستثمار العقاري واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155023

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات )تاأجري العقارات ال�سكنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سفوة لال�ستثمار العقاري واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155038

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ستقبل الدقم لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155040

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امللت،  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت  ب�سكويت،  بودرة،  توابل  باجلملة  الغذائية  املواد  بيع 

�سكاكر،  بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، كارميل  الوفل، خبز  بالنعناع، كعك  حلويات 

بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  ذرة،  رقائق  حلويات،  توابل،  �سوكولتة،  �ساي،  بهار،  كري 

ملح، حمليات طبيعية، بهارات، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق ال�سعري، دقيق 

�سويا، طحني قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات، بتي فور كعك، 

�سكر، م�سحوق كعك، عجينة كعك، برغل للطعام الب�سري، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو 

معجنات،  معكرون  باحلليب،  �سوكولتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب، 

معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�س للطعام، قطر ال�سكر، ع�سل نحل، نودلز 

�سوفان مطحون،  �سميد،  اأرز،  بيتزا  بالزبدة،  ب�سكويت  معكرونة رقيقة، فطائر، معجنات، 

�سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 

امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

اأرز، حالوة طحينية،  اأقرا�س  اأو اخل�سار بهار، ب�سكويت رقيق ه�س،  الفواكه  م�سنعة من 

اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على الأرز، لب الذرة، دقيق لب 

الذرة، م�سحوق خبازة، برغل، طحني احلنطة ال�سوداء، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز 

بال�سوكولتة، عجائن للقلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العز لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155043

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي البخار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممود املر�سودي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155044

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سطول الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155045

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق وبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155046

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، ت�سحيم املركبات، مقاومة ال�سداأ، غ�سل املركبات، تلميع املركبات، 

�سيانة املركبات، التلميع بالورني�س، تنظيف املركبات، تغيري بطاريات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال لالأجنحة املفرو�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155047

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهند�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155049

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الجتاهات احل�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155055

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة وافل اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155057

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء، اإن�ساء و�سيانة خطوط الأنابيب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط للطاقة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155058

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مولدات الكهرباء )متديد الكهرباء والطاقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الكهرباء لتوليد الطاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155060

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الكميم وامل�سار العمانية وملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة ال�سور املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155061

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإن�ساءات الوطنية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155063

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )بيع الأع�ساب وم�ستح�سرات التجميل والع�سل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساور �سور احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155065

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق، ترويج املبيعات لالآخرين، دعاية واإعالن، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات 

الأعمال  توفـري معلومات  والأعمال،  للتجارة  الإت�سال  توفـري معلومات  بالتجزئة،  البيع 

عن طريق مواقع الإنرتنت، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأعمال املرتابطة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155101

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأدوات الت�سلية واملعدات الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان الأثرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155107

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق املعاول ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155111

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س )جميع اأنواع املالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مها ال�سامليـــة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155113

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة باملتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س النجاح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155318

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155320

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن �سعيد العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155324

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منارة الرمي�س التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155333

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليم خالد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155334

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزينــة  وم�ســابيح  وخيـــم  كــو�س  )تاأجيــر  احلفـــالت،  متعهدي  خدمــات  العرو�س  تنظيــم 

لالأعرا�س واملنا�سبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواطي احليل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

-39-



اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155340

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ف�ساتني اأعرا�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرو�س الق�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155354

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع لوحات جدارية مطبوعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأثر لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155355

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مي�سم جعالن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155358

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة، خدمات الطهاة ال�سخ�سية )اأعداد اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي 

الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قافلة امل�ستقبل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155364

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترخي�س امللكية الفكرية )التاأكد من اخلدمة املقدمة بال�سبط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة فايز املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155365

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة واملن�سوجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فاروق الرئي�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155374

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق الكرتوين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املال�س العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155375

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كهرمان عطر، زيت الربغموت، خ�سب معطر، ماء معطر، بخور، زيوت عطرية، خال�سات 

زهور عطور، م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت للعطور والروائح، زيوت لأغرا�س الزينة، 

اأيونون عطر، م�سك ل�سناعة العطور، عطور، اأعواد البخور، م�ستح�سرات تعطري الهواء، 

معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الريحان لتجارة العطور والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155377

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى تقدمي الوجبات وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنادق ومنتجعات جبال احلجر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155380

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س،  اأحزمة  حتتية،  �سراويل  للراأ�س،  اأغطية  قبعات  �سروالية،  اأردية  القدم،  لبا�س 

اأربطة للجوارب، قم�سان، مالب�س، قم�سان للريا�سة، جاكيتات  �سرتات، جوارب ق�سرية، 

مالب�س، نعال للبا�س القدم، اأحذية، مالب�س جلدية، مالب�س للحفالت التنكرية، قم�سان 

اأحزمة للنقود مالب�س، الكابات، بنطال �سيق ال�سراويل، قم�سان  ن�سف كم تي - �سريت، 

داخلية للريا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآمال ال�سقر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155383

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم اأو مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع الر�سيل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155388

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )حالق رجايل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو متيم الها�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155389

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قلعة العامرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155392

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحور لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155395

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سر الداخلية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155402

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )هايرب ماركت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساطعة للتنمية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155403

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سام اخلدمات الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155404

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البهريه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155407

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رونق الو�سل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155420

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ عمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155421

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س وامل�ستلزمات التجميلية والكماليات والك�س�سوارات والأواين املنزلية والعطور 

والبخور واخللطات التجميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليلى اخلرو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155423

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة كاريزما

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155463

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  والروائح،  للعطور  زيوت  عطور،  تبخري  م�ستح�سرات 

�سناعة عطور، عطور زيوت طيارة، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جرنان ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155470

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التجارية ومكتب اإداري لل�سركة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي بي اأو بل�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155473

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، اإدارة العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الرائد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155477

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج الأمرية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155491

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية )كنافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سامخ لالأعمال املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155493

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س، تف�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توا�سيف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155497

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة  خدمات املطاعم املوؤقتة 

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

مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوادر ظفار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155500

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبري العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155949

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�ساآت توريد املياه)توريد الكهرباء - وحتليل املياه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بركاء للمياه والطاقة �س.م.ع.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82652
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/9/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1056 فـي 2014/4/27م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: موزاييك�ص هولدينجز ليمتد ذ.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: كرم العاملية لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 14 ر.ب:111، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/6/9م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/6/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 93180
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/1/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: فوك�سنت تريدينج ليمتد
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة النجوم للتموين �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3746 ر.ب:112، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 7/3/ 2022م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 93181

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/9/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1148 فـي 2016/5/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: فوك�سنت تريدينج ليمتد 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة النجوم للتموين �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3746 ر.ب:112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/7/3م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/8/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 93184

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/9/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1148 فـي 2016/5/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: فوك�سنت تريدينج ليمتد 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة النجوم للتموين �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3746 ر.ب:112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/7/3م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101741

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1188 فـي 2017/4/2م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: مولوي للعطور �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عبدالكرمي �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سور، حمافظة جنوب ال�سرقية، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 6/9/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 142769

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/8/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1381 فـي 2021/2/28م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: املرجان التجارية �ص.�ص.و

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: جنمة جمان الذهبية �ص.�ص.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:1068 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/8/7م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/8/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1013365

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 2009/39 فـي 2009/10/15م

ZHE JIANG DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD :ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك��

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: جنمة الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اخلوير اجلنوبية، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/7/20م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل:  2022/9/9م
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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: 28651
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/3/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 778 فـي 2004/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ن�ستله �سكن هيلث اإ�س.اإيه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لبوراتور بايول انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رو دي ليون 109, �سي ات�س 1203 جنيف, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/2/16م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/12م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99084
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1149 فـي 2016/6/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ن�ستله �سكن هيلث اإ�س.اإيه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لبوراتور بايول انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رو دي ليون 109, �سي ات�س 1203 جنيف, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/2/16م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/12م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73624

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/5/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فدرال - موغول برودكت�س , اأنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فيديرال - موغول برودكت�س يو اإ�س ال ال �سي

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

 ,48034 اأي  اإم  �ساوثفيلد,  رود,  مايل  اإليفني  وي�ست   27300 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2018/9/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/12م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101070

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/1/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1165 فـي 2016/10/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ح�سارة ال�سرق الدولية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جوهرة ال�سهباء احلديثة �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 497 ر.ب: 312, �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/8م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/12م 

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 103٨٧5

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 201٧/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 11٧٧ فـي 201٧/1/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بهجة الريان للم�شاريع احلديثة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: باقة الإبداع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 30٧ ر.ب: 120, �شلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/٨م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/12م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 136٧٧6

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/1/1٨م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1354 فـي 2020/٨/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: نربا�ص امليحة للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: رياحني امل�شك لالعمال �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 316, �شلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/٨م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/12م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 115236

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/4/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد لالأغذية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: زاهب لالأغذية �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1010 ر.ب: 132, �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139145

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/2/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1366 فـي 2020/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد للزراعة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: زاهب لالأغذية �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1010 ر.ب: 132, �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139961

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/2/8م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1368 فـي 2020/11/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: زاهب لالأغذية �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1010 ر.ب: 132, �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139968
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/2/8م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1368 فـي 2020/11/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: زاهب لالأغذية �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1010 ر.ب: 132, �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 142588

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/6/23م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1385 فـي 2021/3/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: زاهب لالأغذية �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1010 ر.ب: 132, �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144869

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/8/17م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1391 فـي 2021/5/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: زاهب لالأغذية �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1010 ر.ب: 132, �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144871

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/8/17م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1391 فـي 2021/5/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد لالأغذية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: زاهب لالأغذية �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1010 ر.ب: 132, �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 138867

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/4/6 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1364 فـي 2020/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سيف بن علي بن �سيف املزاحمي للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الرائحة العطرية املتميزة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/12م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127675

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/8/22م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1302 فـي 2019/7/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة ال�سلطي املتحدة للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ت�سعني درجة 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/8م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126692

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1290 فـي 2019/4/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ثقة الختيار للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ثقة الختيار للتجارة املجموعة �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 797 ر.ب: 117, �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78117

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78118

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78119

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78120

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78121

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 28

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78122

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78123

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78124

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78125

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78126

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78127

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78128

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78129

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78130

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1018 فـي 2013/6/23م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: قناة اجلزيرة لالأطفال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: قنوات �سبكة اجلزيرة الإعالمية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: قطرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 23123, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2014/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33163
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/23م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 796 فـي 2005/8/1م 
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تي.جي.اي.فرايديز اوف مين�سوتا انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: تي جي اأي فرايديز فران�سيزور, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 19111 دال�س باركواي, �سويت 165, دال�س, تي اك�س 75287, 
الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33164
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/23م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 796 فـي 2005/8/1م 
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تي.جي.اي.فرايديز اوف مين�سوتا انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: تي جي اأي فرايديز فران�سيزور, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 19111 دال�س باركواي, �سويت 165, دال�س, تي اك�س 75287, 
الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 58353

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43
تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 899 فـي 2009/11/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تي.جي.اي فرايدز اوف مين�سوتا,انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: تي جي اأي فرايديز فران�سيزور, ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 19111 دال�س باركواي, �سويت 165, دال�س, تي اك�س 75287, 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80234

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25
تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/6/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1049 فـي 2014/3/9م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيو اإيرا كاب كو. اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نيو اإيرا كاب, ال ال �سي

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

الوليـــات  نيويــــورك 14202,  بافالو,  اأفينيــو,  ديالويـــر  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 160 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80235

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1041 فـي 2014/1/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيو اإيرا كاب كو. اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نيو اإيرا كاب, ال ال �سي

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

الوليـــات  نيويــــورك 14202,  بافالو,  اأفينيــو,  ديالويـــر  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 160 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80236

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1044 فـي 2014/1/26م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيو اإيرا كاب كو. اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نيو اإيرا كاب, ال ال �سي

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

الوليـــات  نيويــــورك 14202,  بافالو,  اأفينيــو,  ديالويـــر  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 160 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80237

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/8/25م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1052 فـي 2014/3/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيو اإيرا كاب كو. اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نيو اإيرا كاب, ال ال �سي

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

الوليـــات  نيويــــورك 14202,  بافالو,  اأفينيــو,  ديالويـــر  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 160 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80238

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1044 فـي 2014/1/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيو اإيرا كاب كو. اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نيو اإيرا كاب, ال ال �سي

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

الوليـــات  نيويــــورك 14202,  بافالو,  اأفينيــو,  ديالويـــر  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 160 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80239

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1044 فـي 2014/1/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيو اإيرا كاب كو. اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نيو اإيرا كاب, ال ال �سي

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

الوليـــات  نيويــــورك 14202,  بافالو,  اأفينيــو,  ديالويـــر  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 160 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80240

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1044 فـي 2014/1/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيو اإيرا كاب كو. اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نيو اإيرا كاب, ال ال �سي

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

الوليـــات  نيويــــورك 14202,  بافالو,  اأفينيــو,  ديالويـــر  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 160 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80241
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1044 فـي 2014/1/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيو اإيرا كاب كو. اإنك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نيو اإيرا كاب, ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
الوليـــات  نيويــــورك 14202,  بافالو,  اأفينيــو,  ديالويـــر  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 160 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/29م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55101
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/10/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 887 فـي 2009/5/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأنيتامي فيتن�س, ال ال �سي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سلف ا�ستيم براندز, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليـــات   ,55125 ميني�سوتـــا  وودبـــوري,  درايــف,  ويــر   111 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105598

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1188 فـي 2017/4/2م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأنيتامي فيتن�س, ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سلف ا�ستيم براندز, ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليـــات   ,55125 ميني�سوتـــا  وودبـــوري,  درايــف,  ويــر   111 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55101

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/10/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 887 فـي 2009/5/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سلف ا�ستيم براندز, ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأنيتامي فيتن�س فران�سيزور ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
الوليـــات   ,55125 ميني�سوتـــا  وودبـــوري,  درايــف,  ويــر   111 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105598
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/19 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1188 فـي 2017/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سلف ا�ستيم براندز, ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأنيتامي فيتن�س فران�سيزور ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
الوليـــات   ,55125 ميني�سوتـــا  وودبـــوري,  درايــف,  ويــر   111 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20403
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 749 فـي 2003/8/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جيم - مارك, انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: تي �سي بي براندز, ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
الوليات   ,07094 نيوجري�سي  �سيكوك�س,  درايف,  بالزا   500 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 52991

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/10/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 879 فـي 2009/1/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جيم - مارك, انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: تي �سي بي براندز, ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

الوليات   ,07094 نيوجري�سي  �سيكوك�س,  درايف,  بالزا   500 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82743

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/9/16م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1056 فـي 2014/4/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ن�ستله �سكن هيلث اإ�س.اإيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لبوراتور بايول انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رو دي ليون 109, �سي ات�س 1203 جنيف, �سوي�سرا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/2/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82744

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ن�ستله �سكن هيلث اإ�س.اإيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لبوراتور بايول انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رو دي ليون 109, �سي ات�س 1203 جنيف, �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/2/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

ا�ستــــدراك

تنـــوه وز�رة �لتجــارة و�ل�سناعــة وترويــــج �ال�ستثمار �إلى �أنـــــه قـــد وقــع خطـــاأ مــــادي عنــــد 

ن�ســـر �إعــالن �نتهـاء �أعمال �لت�سفيـــة ل�سركـــة مدينة �لنـــور �ملتحــــدة �ش.م.م، �ملن�ســـور فــــــي 

�جلريـدة �لر�سميـة �لعـدد )١٤٠٦(، �ل�سـادر بتاريـخ ٢٧ حمرم ١٤٤٣هـ، �ملو�فــــق ٥ �سبتمرب ٢٠٢١م، 

�إذ ورد رقم �ل�سجل �لتجاري كاالآتــــي:

١١٦٢٢٧٩

وال�سحيــح هـــو:

١١٦٢٢٧٠

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

�سيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البدع ال�ساملة �ش.م.م

يعلن �شيخان بن �شعيد بن حميد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة البدع ال�شاملة �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٢٣٤٧, 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 عربي - حمافظة االظاهرة

�ش.ب: ٥٠١ ر.ب: ٥٠٠
هاتف رقم: ٩2٦2٥2١٦

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 ب�ستان ينقل للم�ساريع الرائدة �ش.م.م

يعلن �شيخان بن �شعيد بن حميد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شتان ينقل للم�شاريع 
الرائدة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٨٣٣٢, 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 عربي - حمافظة االظاهرة

�ش.ب: ٥٠١ ر.ب: ٥٠٠
هاتف رقم: ٩2٦2٥2١٦

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 )١٤٥٤(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بر ناهل العاملية �ش.م.م

ناهل  بر  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفار�شي  حميد  بن  �شعيد  بن  �شيخان  يعلن 
العاملية �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٦٣٨٨, 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 عربي - حمافظة االظاهرة

�ش.ب: ٥٠١ ر.ب: ٥٠٠
هاتف رقم: ٩2٦2٥2١٦

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

مبارك بن �سامل بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة جبال ال�ساحية للم�ساريع التجارية - ت�سامنية

يعلن مبارك بن �شامل بن مبارك البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال ال�شاحية للم�شاريع 
التجارية - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣٢٢٤٤٥٧, 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 �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٧٥ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩2٣2١١٩٤

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 )١٤٥٤(

اأحمد بن �سعيد بن اأحمد امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساملة لالأثاث والديكور �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �شعيد بن اأحمد امل�شيخي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شاملة لالأثاث والديكور 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٠٩٤٤, 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: ٩٣٥٤٤٣٣٣

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

املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اعمار للخدمات الفنية �ش.م.م

يعلن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اعمار للخدمات 
لتفاق  وفقا   ,١٧٥٨٦٥٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  الفنية 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٥/١٨م,  املوؤرزخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية - �سكة رقم: ٣٧٠٩ - مبنى رقم: ١٠٤٣

�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ١١٨
هاتف رقم: 2٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم: 2٤١١٧١٥٣

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 )١٤٥٤(

اأحمد بن �سعيد بن را�سد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل بن �سعيد بن را�سد العي�سائي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �شعيد بن را�شد العي�شائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل بن �شعيد بن را�شد 
العي�شائي و�شريكه للتجارة واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 
اأمــام الغـيــــر,  بالرقـم ١٠٦٧١٤٥, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩2٨٠٨٩٧
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

�سلطان بن �سامل بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اخلليج املا�سية - ت�سامنية
ربوع اخلليج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  بن عبداللـه  �شامل  بن  �شلطان  يعلن 
املا�شية - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤١٥٥٢, و,فقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م, 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 عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٤١٤ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٧١٧٧٥٥١٧

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 )١٤٥٤(

عبداللـه بن عامر بن حممد ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحور العاملية �ش.م.م
العاملية  املحور  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شواعي  حممد  بن  عامر  بن  عبداللـه  يعلن 
ال�شركاء  و,فقا لتفاق  بالرقـم ١٧٤٨٦٦١,  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٠م, 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: ٩٩٣2٨٧٦٧
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

�سعيد بن را�سد بن اأحمد العيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الرداء االأحمر املميز للتجارة واملقاوالت - تو�سية

املميز  الأحمر  الرداء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العيدي  اأحمد  بن  را�شد  بن  �شعيد  يعلن 
 ,١١٤٨٩٨٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية,   - واملقاولت  للتجارة 
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 �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٧٣٩٦٨٩
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 )١٤٥٤(

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجنازات اخلليج املتحدة �ش.م.م
بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�شت�شارات  يعلن مكتب اجلدوى 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  املتحدة  اخلليج  اإجنازات  �شركة 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,١١٦٩٤٨٥
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٥٥٦ ر.ب: ١2١
هاتف رقم: 22٣٦٨٤٦2 - ٩٩22٦222

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 ريا�ش �سناو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�شت�شارات  يعلن مكتب اجلدوى 
�شركة ريا�ش �شناو للتجارة واملقاولت �ش.م.م, وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجــاري 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  بالرقـم ٦٠٢٢١٠٣, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٥٥٦ ر.ب: ١2١
هاتف رقم: 22٣٦٨٤٦2 - ٩٧٤٦٦٠١2

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 )١٤٥٤(

حممد بن حممود بن را�سد الرندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأهال الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن حممود بن را�شد الرندي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأهال الدولية للتجارة 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٠٥٥٧٤١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٨م, 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 - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩١١٠٠٠٥٧ 
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

فرزين بن روح اللـه بن ن�سر اللـه العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فرزين بن روح اللـه العجمي �ش.�ش.و
بن  فرزين  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العجمي  اللـه  ن�شر  بن  اللـه  روح  بن  فرزين  يعلن 
 ,١٣٥٨١٨٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و,  العجمي  اللـه  روح 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
االأن�سب - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٤2٨٣٠٩ 
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 )١٤٥٤(

اآ�سياء بنت ماجد بن عبداللـه اله�سامية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتكار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
تعلن اآ�شياء بنت ماجد بن عبداللـه اله�شامية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة الحتكار للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية, امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٥١٣٩٨٦٤, وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢٢/٧/٢٦م,  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٨٩ ر.ب: ٦2٠
هاتف رقم: ٩2٣١٠٣٧١ 

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

�سلوى بنت حمود بن �سامل احلارثية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول التحفيز �ش.م.م
التحفيز  �شركة حلول  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  �شالــم احلارثيـة  بن  بنــت حمــود  �شلــوى  تعلن 
�ش.م.م, امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٥٤٩٠٢, وللم�شفية وحـدها حــــــق 
فـــي  امل�شفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٦١٩ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٩٣٧2٣٥٥ 

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 )١٤٥٤(

من�سور بن �سعود بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اخلليج العاملي للمقاوالت �ش.م.م
العاملي  يقــوم بت�شفـيــة �شركة خط اخلليج  اأنـه  املعمري  �شامل  �شعود بن  يعلن من�شور بن 
وللم�شفي   ,١٢٥١٥٤٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  للمقاولت 
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 �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٦٦ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٧٧٨٠٧٧٩ 

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

عبداللـه بن �سعيد بن حممد الفاخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سعيد ال�سيابي وعبداللـه الفاخري للتجارة - ت�سامنية

ال�شيابي  �شعيد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفاخري  حممد  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  ت�شامنية,   - للتجارة  الفاخري  وعبداللـه 
حــــــق متثيـــــل  وللم�شفي وحـده  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٤م,  ال�شركاء  ١٤٥٣٢٣٨, وفقا لتفاق 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: ٤٦٧ ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: ٩٩٣22١2٠ 
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 )١٤٥٤(

خالد بن حامت بن نور حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكويت الوطنية للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الكويت الوطنية  يعلن خالد بن حامت بن نور حممد البلو�شي 
للتجارة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٨١٠٩, 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: ٩٩٦٧٤٦٨٦ 

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

فقري بن حممد بن �سمبيه البلو�سي
اإعــــــــــالن

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

العاملية  الرتباط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  �شمبيه  بن  حممد  بن  فقري  يعلن 
الـتجاري بالرقـم ١٠٨٢٥٦٥, وفقا لتفاق ال�شركاء  اأمانة ال�شجل  �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٥/٢٩م,  املوؤرخ 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٤٤٤ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٩٠٤٠٤٨٦ 

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 )١٤٥٤(

مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلوقاين املتحدة �ش.م.م

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احلوقاين املتحدة �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٠٨٨٦, 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: ١٠٩٨ ر.ب: 2١١
هاتف رقم: ٩2٣2٨222 

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

�سالح بن نا�سر بن �سالح امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور اإبراء للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شالح بن نا�شر بن �شالح امل�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شقور اإبراء للتجارة - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم٦٠٦٩٩٣٢, 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 اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب: 2٣ ر.ب: ٤١٣
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 )١٤٥٤(

بدر بن �سامل بن عبداللـه الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زامن املتحدة �ش.م.م
يعلن بدر بن �شامل بن عبداللـه الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زامن املتحدة �ش.م.م, 
وامل�شجلــة لـدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٥٣٢٣, وفقـــا لتفـــاق ال�شركــــاء املـــــوؤرخ 
٢٠٢١/٧/١٤م, 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

�ش.ب: ١٧٨2 ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٨٩٦٧٧٧٩

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 �سهيل بن معي�سد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوافـي للم�ساريع املتميزة - ت�سامنية
يعلن حممد بن �شهيل بن معي�شد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الوافـي للم�شاريع 
املتميزة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٥١٧١٩, وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/١م, 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:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٩٣٣ ر.ب: ٥١١ 
هاتف رقم: ٩٥٥١٨٠٨٥ 

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 )١٤٥٤(

حمود بن علي بن را�سد القنوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الطيف االأزرق الوطنية - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الطيف الأزرق  يعلن حمود بن علي بن را�شد القنوبي 
وللم�شفي  بالرقـم ١٠٨٩١٦٠,  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  تو�شية,   - الوطنية 
وحـده حق 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: ٩٠ ر.ب: ٤2٠

هاتف رقم: ٩٨٨٨١٠2٧
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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
�سامل بن �سريحممد البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن �سري للتجارة �ش.م.م

يقــوم بت�شفـيــة �شركة بن �شري للتجارة �ش.م.م,  اأنـه  البلو�شي  يعلن �شامل بن �شريحممد 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٥٦٣٤٦, 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: ٤٦2 ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٥2٣2٠٩٦ 
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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

يحيي بن عبداللـه بن ربيع النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جند العامرات ال�ساملة للتجارة - تو�سية
يعلن يحيي بن عبداللـه بن ربيع النهدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جند العامرات ال�شاملة 
للتجارة - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٥٥٨٦, وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٠/١١م,  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٦٣٤٧٤٨
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 �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ماجد الفطيم مل�ساهمات م�ساريع املدن املتكاملة �ش.م.م

ماجد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�شبون   - للتدقيق  �شاه  مكتب  يعلن 
اأمانة ال�شجل الـتجاري  الفطيم مل�شاهمات م�شاريع املدن املتكاملة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 
بالرقـم ١٣٢١٢٨٣, وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١م, 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: 2٥٠٨ ر.ب: ١١2

هاتف رقم: 2٤٧٠٧٦٥٤ - 2٤٧٨٦١٥١ فاك�ش رقم : 2٤٧٨٦٧٥١
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 )١٤٥٤(

يا�سر بن خلف بن حممد احلميدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة قريات لالأعمال �ش.م.م

يعلن يا�شر بن خلف بن حممد احلميدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لوؤلوؤة قريات لالأعمال 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٣٥٥٩٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م, 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 العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩١2٠٦٠٤٠ 
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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
ح�سن بن مراد بن ح�سن البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع ال�سم�ش الذهبية للتجارة والزراعة - تو�سية

يعلن ح�شن بن مراد بن ح�شن البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعاع ال�شم�ش الذهبية 
 ,١٠٥٩٠٤٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية,   - والزراعة  للتجارة 
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

�ش.ب: ٨٨2 ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٥٩٣٩٣٩٣

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 )١٤٥٤(

مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوارج �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  القانونية  يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة وال�شت�شارات 
لتفاق  وفقا   ,١٥٨١٥٦٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  البوارج 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٣/١١م, 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:
�ش.ب: ٣٧٣٠ ر.ب: ١22
هاتف رقم: 2٤٧٨٠٤٨٩

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 حماجر الوادي �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  القانونية  يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة وال�شت�شارات 
وفقا   ,١٧٩٧٢٢٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  الوادي  حماجر 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٣/١١م,  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٧٣٠ ر.ب: ١22
هاتف رقم: 2٤٧٨٠٤٨٩

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 )١٤٥٤(

مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة اخلوير للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املحا�شب املالـــي الدولـــي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة �شفـــــوة 
اخلوير للتجارة �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٧٠٥٨٢٢, وللم�شفي 
وحـده حق 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: ٤٣٤ ر.ب: ٣2٠
هاتف رقم: ٩٩٦٠2٦٤٥

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

علي بن را�سد بن ها�سل الربامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل وعلي وجمعة اأبناء را�سد بن ها�سل الربامي - ت�سامنية

وجمعة  وعلي  �شامل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربامي  ها�شل  بن  را�شد  بن  علي  يعلن 
اأبناء را�شد بن ها�شل الربامي - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,٣٠٣١٥٥١
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣22 ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٦٠١٨٥٤

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 )١٤٥٤(

عبداللـه بن عبدالر�سول بن داد حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح البنف�سج العاملية - ت�سامنية
اأنـــه يقــــوم بت�شفـيــة �شركــــة روح  يعلن عبداللــه بن عبــدالر�شول بن داد حممـــد البلو�شي 
 ,١٢١٧٣٥٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - العاملية  البنف�شج 
وللم�شفي وحـده حـق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: ١٠١٠ ر.ب: ٣2٠
هاتف رقم: ٩٥٥٣٠٨٧١

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

حثيث بن �سلطان بن خمي�ش الزرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حثيث وحممد اأبناء �سلطان الزرعي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حثيـــث بـــن �شلطـــان بن خمي�ش الزرعي اأنـه يقـــــوم بت�شفـيــة �شركـــة حثيـــث وحممــــد 
اأبناء �شلطان الزرعي للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,١٠٧٣٤٠٤
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٩٧٩٩٩٥١
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

-103-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

حممد بن خمي�ش بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية اجلديدة لتجهيزات املباين �ش.م.م
يعلــن حممــــد بن خمي�ش بن علـــي العجمــي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة التقنيـــة اجلديــــدة 
لتجهيزات املباين �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٢١٢٧, وفقا 
لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٠٠٠٣١٣ 
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

علي بن را�سد بن العبد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القنا�ش الربونزي للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن را�شد بن العبد الدرعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة القنا�ش الربونزي للتجارة - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٥١٢٩٠١٠, وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٦م, 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 نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٥٨٩٩٩٩٦ 
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 )١٤٥٤(

مالك بن �سليم بن را�سد ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سق�سي واملحروقي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مالك بن �شليم بن را�شد ال�شق�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شق�شي واملحروقي للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠١٣٦٨, وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٨/٢١م, 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: ٤٤2 ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: ٩٨٥22٤٤٥

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

را�سد بن دغمال بن را�سد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو دغمال الغيالين للتجارة - تو�سية

يعلن را�شد بن دغمال بن را�شد الغيالين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو دغمال الغيالين 
وللم�شفي   ,٤١١٩١٧٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة 
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: 2٨٧ ر.ب: ٤١٦

هاتف رقم:٩22١٤٩٩٩ 
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 )١٤٥٤(

حمود بن حميد بن نا�سر احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام املحيول للتجارة - تو�سية

يعلن حمود بن حميد بن نا�شر احل�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�شام املحيول للتجارة - 
تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١١٥٤٦, 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: ١٨ ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم: ٩٨١٨٨٥٨2
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 اأ�سراقة جعالن الع�سرية - تو�سية

 - الع�شرية  اأ�شراقة جعالن  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه  نا�شر احل�شني  يعلن حمود بن حميد بن 
وللم�شفي وحـده حق  بالرقـم ١١٣٦٢٠١,  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية, 
متثيـل 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: ١٨ ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم: ٩٨١٨٨٥٨2
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 )١٤٥٤(

�سامل بن �سعيد بن عو�ش باعباد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطاعم الو�سطى �ش.م.م

يعلن �شامل بن �شعيد بن عو�ش باعباد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطاعم الو�شطى �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤١٢٣٢, 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: ١٤٩ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٣٣٨٧٧٠ 
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 امناء لال�ستزراع ال�سمكي �ش.م.م

يعلن �شامل بن �شعيد بن عو�ش باعباد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة امناء لال�شتزراع ال�شمكي 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٥٣٥٤, 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: ١٤٩ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٣٣٨٧٧٠ 
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 )١٤٥٤(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبداع امل�ستقبل اللوج�ستية �ش.م.م

يعلن �شامل بن �شعيد بن عو�ش باعباد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإبداع امل�شتقبل اللوج�شتية 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٦١٦٩, 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: ١٤٩ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٣٣٨٧٧٠ 
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 اإبداع امل�ستقبل للتنمية �ش.م.م

اإبداع امل�شتقبل للتنمية  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن �شامل بن �شعيد بن عو�ش باعباد 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٥٥٧٤, 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: ١٤٩ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٣٣٨٧٧٠ 
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 )١٤٥٤(

كامل بن عو�ش بن اآدم �سواخرون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحا�سيل الزراعية - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املحا�شيل الزراعية -  يعلن كامل بن عو�ش بن اآدم �شواخرون 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٢٠٩١٣٢١, 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 �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٤٣٧٠٦٠٦
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 �سامل بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة �سرق اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة منارة �شرق اخلليج  يعلن حممد بن �شامل بن حممد الوهيبي 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٤٢٧٢, 
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:

هاتف رقم: ٩٩٠٠١٧2٧ 
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 )١٤٥٤(

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امللتقى املتاألقة للتجارة - ت�سامنية
يعلن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع امللتقى 
املتاألقــة للتجــارة - ت�شامنيــة, وامل�شجلة لدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجــــاري بالرقــــم ١٢٣٨٦٣٠, 
وللم�شفي وحده حــــــق متثيل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعـة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٥2٦ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩ 

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

اأحمد بن �سامل بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة علي بن حميد بن حممد ال�سبلي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن اأحمد بن �شامل بن علي البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة علي بن حميد بن حممد 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - واملقاولت  للتجارة  و�شريكه  ال�شبلي 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  بالرقـم ١٠٧٧٠٥٠, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٦٤٤٤١٨
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 )١٤٥٤(

�سيف بن نا�سر بن �سيف الرحمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن نا�سر بن �سيف الرحمي �ش.�ش.و 

يعلن �شيف بن نا�شر بن �شيف الرحمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شيف بن نا�شر بن �شيف 
الرحمي �ش.�ش.و, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٢١٣٥, وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٥م, 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 الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 2٠ ر.ب: ٣١٨
هاتف رقم: ٩٩١٥٠١٣٠

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

�سعيد بن �سامل بن عامر الرزيقي
اإعــــــــــالن

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

يعلن �شعيد بن �شامل بن عامر الرزيقي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شيح اخلالدية للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٥٠٤٥, 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:
�ش.ب: 2١ ر.ب: ٤١٧

هاتف رقم: ٩2٣22٣٧٧ 
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 )١٤٥٤(

�سعيد بن حمد بن �سعيد احلرتو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شعيد بن حمد بن �شعيد احلرتو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شراج ال�شاملة للتجارة - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٣٩٢٣, وفقا لتفاق ال�شركاـــء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٢م, 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: ٩٩٣٤٤2٩٠
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

عامر بن �سعيد بن �سويعد ال�سيفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات بابل العاملية - تو�سية

يعلن عامر بن �شعيد بن �شويعد ال�شيفي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خريات بابل العاملية - 
تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٢٢٠٠, 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: ٩2٦٠٠٦٦٧
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 )١٤٥٤(

خليفة بن �سعيد بن حممد ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بل�سم التميز الدولية �ش.م.م

يعلن خليفة بن �شعيد بن حممد ال�شنيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بل�شم التميز الدولية 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٣٧٣٥, 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: ٩22٧٩22٣
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 �سامل بن حممد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد �ساذون العاملية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأجماد �شاذون  يعلن حممد بن �شامل بن حممد اخلرو�شي 
العاملية �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٠٩٥٦, وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م, 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: ٥٤٧ ر.ب: ٣2٣
هاتف رقم: ٩٩٤٤٤2٠2

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

-113-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٤(

يعرب بن �سيف بن عبداللـه الرواحي
اإعــــــــــالن

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

يعلن يعرب بن �شيف بن عبداللـه الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة النهروان للتجارة - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٣٧٤٨, 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: ٩٩٥٥٥٤٦2 
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

حمد بن ح�سن الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة املوحدة �ش.م.م

يعلن حمد بن ح�شن الربيكي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة النجمة املوحدة �ش.م.م, وامل�شجلة 
لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٦٥٨٥, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٥٥٧22٠٤ 
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 )١٤٥٤(

را�سد بن حمد بن حممد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفي�ش لتاأجري املعدات واخلدمات التجارية �ش.م.م
يعلن را�شد بن حمد بن حممد الربيعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفي�ش لتاأجري املعدات 
بالرقـم١٣٢٠٣١٠,  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  التجارية  واخلدمات 
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

�ش.ب:٥ ر.ب: ٣١٦
 هاتف رقم: ٩٩٣٨2٣٦2 

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 خمي�ش بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العجمي املتطورة �ش.م.م
يعلــــن حممـــد بن خميـــ�ش بن علــي العجمي اأنــــه يقــــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريــع العجمـــي 
لتفاق  وفقا   ,١١٦٥٦٥٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  املتطورة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٧م, 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 ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٩٠٠٠٣١٣
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 )١٤٥٤(

مكتب الدكتور عمر البلو�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سماء الالمعة املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب الدكتور عمر البلو�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  املتحدة  الالمعة  ال�شماء  �شركة 
١١٦٢٧٣٢, وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركة 
التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - مبنى املديرية العامة حلماية امل�ستهلك - الطابق الثالث - مكتب رقم: ١٦
�ش.ب: ١١2٦ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: 2٦٨٤٤٥٩٩ فاك�ش رقم: 2٦٨٤٣٤٣٦ 
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

حمد بن �سعيد بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمرد العربي احلديث - ت�سامنية
يعلن حمد بن �شعيد بن حممد املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الزمرد العربي احلديث - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٤٠٩٢, وللم�شفي وحـده حق 
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

هاتف رقم: ٩٦٦٦2٥2٥
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 )١٤٥٤(

حمد بن علي بن حمد الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبيل لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن حمد بن علي بن حمد الغافري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شبيل لال�شتثمار �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٥١٤٥, 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:٩٥٨٥٠٧٠٧ 
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 ال�سبيل العاملية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شبيل العاملية �ش.م.م,  يعلن حمد بن علي بن حمد الغافري 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٣٨٤٠, 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:٩٥٨٥٠٧٠٧ 
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 )١٤٥٤(

جوبني جلوري جوزيف
اإعــــــــــالن

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

املتميزة �ش.م.م,  العاملية  الأذكياء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  يعلن جوبني جلوري جوزيف 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٧٣١٠, 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 �سمال الباطنة
�ش.ب: ١٧٠ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٦٩١٦٠٠٧

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

�سعيد بن م�سعود بن تعيب العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج جديران للتجارة �ش.م.م

يعلن �شعيد بن م�شعود بن تعيب العلوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأفالج جديران للتجارة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٩٠٨١, 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: ١2٧ ر.ب: ٤١٦

هاتف رقم:٩٨٨٨٣٨٧٤ 
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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�سيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة تنعم للم�ساريع التجارية �ش.م.م
يعلن �شيخان بن �شعيد بن حميد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شالة تنعم للم�شاريع 
التجارية �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٨٦٣٦, 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 عربي - حمافظةالظاهرة

�ش.ب: ٥٠١ ر.ب: ٥٠٠
هاتف رقم: ٩2٦2٥2١٦

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

حميد بن مبارك بن �سعيد املطاعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطاللة املحيول للتجارة - تو�سية
املحيول  اأطاللة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املطاعني  �شعيد  بن  مبارك  بن  حميد  يعلن 
للتجارة - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٥١١٥, وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٣١م, 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: ١٨ ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم: ٩٨١٨٨2٨٠
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 اأبو ا�ستربق املطاعني و�سريكته للتجارة - تو�سية

يعلن حميد بن مبارك بن �شعيد املطاعني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو ا�شتربق املطاعني 
 ,١٠٩٥١٠٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة  و�شريكته 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٣١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٨ ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم: ٩٨١٨٨2٨٠
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 اأبو العذراء للتجارة - تو�سية

يعلن حميد بن مبارك بن �شعيد املطاعني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو العذراء للتجارة - 
تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٢٥٠١, وفقـــا لتفـــاق ال�شركـــاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٣١م, 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: ١٨ ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم: ٩٨١٨٨2٨٠
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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عبدالرحمن بن علي بن �شياح الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق بابل ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن عبدالرحمن بن علي بن �شياح الكثريي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اآفاق بابل ال�شاملة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1164144، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شلطان بن اأحمد بن حممد ال�شلتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شروق للحدادة والأملنيوم �ش.م.م

يعلـن �شلطــان بن اأحمـــد بن حممــد ال�شلتــي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ال�شــــروق للحــــدادة 
والأملنيـــوم �ش.م.م، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1731041، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عدي بن علي بن �شالح ال�شلتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر امللكي املتميز - ت�شامنية

يعلـن عدي بن علي بن �شالح ال�شلتي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ج�شر امللكي املتميز - ت�شامنية، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1273195،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن حميد بن �شليم القم�شوعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة عبداللـه بن حميد بن �شليم القم�شوعي وولده للتجارة - تو�شية

يعلـن عبداللـه بن حميد بن �شليم القم�شوعي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة عبداللـه بن حميد بن �شليم 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - للتجارة  وولده  القم�شوعي 

3196844، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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قي�ش بن عبدال�شمد بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب القلعة احلديثة - تو�شية
يعلـن قي�ش بن عبدال�شمد بن علي العجمي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة باب القلعة احلديثة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1137153 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن حمد بن خويدم امل�شيفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القامو�ش �ش.م.م
القامــــــو�ش �ش.م.م،  امل�شيفري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة  �شالـــم بن حـــمد بن خويــــدم  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1539434،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإ�شماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اإ�شماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي و�شريكه - ت�شامنية

اإ�شماعيل بن عبداللـه بن  اإ�شماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - و�شريكه  البلو�شي  مراد 

3122905، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن �شعيد بن �شيف اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة علي و�شامل بني خرو�ش للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن �شامل بن �شعيد بن �شيف اخلرو�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة علي و�شامل بني خرو�ش 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1204980، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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وليد بن خليفة بن �شامل املحذوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر البدعة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن وليد بن خليفة بن �شامل املحذوري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ج�شر البدعة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1598554، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن خليفة بن حممد احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املح�شار العاملية �ش.م.م

يعلـن �شامل بن خليفة بن حممد احلرا�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة املح�شار العاملية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1163718،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شفية بنت �شامل بن علي القرنية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو راكان البحري للتجارة - ت�شامنية

تعلـن �شفية بنت �شامل بن علي القرنية ب�شفـتها امل�شفية ل�شركة اأبو راكان البحري للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1071979، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

خالد بن �شامل بن خمي�ش ال�شويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل ودام الغاف - تو�شية

يعلـن خالد بن �شامل بن خمي�ش ال�شويل ب�شفـته امل�شفي ل�شركة معامل ودام الغاف - تو�شية، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1316562،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شامل بن عبداللـه بن هالل الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الكهف الوطنية - ت�شامنية

يعلـن �شامل بن عبداللـه بن هالل الكيومي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة م�شاريع الكهف الوطنية - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 80703425، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن �شامل بن حممد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن الناعبي العاملية �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �شامل بن حممد الناعبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ابن الناعبي العاملية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1281261،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الناعبي للتجارة واملقاولت - تو�شية 

يعلـن اأحمد بن �شامل بن حممد الناعبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الناعبي للتجارة واملقاولت - 
تو�شيـــة، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1061518، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرخاء الرائدة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �شامل بن حممد الناعبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الرخاء الرائدة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1695010، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

-124-



اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الناعبي و�شركاه للتجارة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �شامل بن حممد الناعبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الناعبي و�شركاه للتجارة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1168128، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحافل املتحدة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �شامل بن حممد الناعبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة املحافل املتحدة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1106642، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمد بن خمي�ش بن حمد احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال �شلع للتجارة - تو�شية

يعلـن حمد بن خمي�ش بن حمد احلو�شني ب�شفـته امل�شفي ل�شركة جبال �شلع للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 3196305،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  تو�شية، وامل�شجلـــة 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن اإبراهيم بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي البلو�شي واأولده للتجارة - تو�شية

واأولده  البلو�شي  علي  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  البلو�شي  علي  بن  اإبراهيم  بن  علي  يعلـن 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1238861، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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 را�شد بن عيد بن خلفان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر احلارة الذهبي - تو�شية

يعلـن را�شـــد بن عـــيد بن خلفــان البلو�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شقـــر احلـــارة الذهبــي - 
تو�شيــة، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1250932، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

م�شعود بن اأحمد بن �شعيد ك�شوب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نفحة العود العربية للتجارة - تو�شية

يعلـن م�شعــــود بن اأحمـــد بن �شعيـــد ك�شوب ب�شفـته امل�شفي ل�شركة نفحــــة العــــود العربيــــة 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1106202، عـــن انتهـــاء 

اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن حبيب بن مراد الرئي�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء حبيب مراد - تو�شية

يعلـن حممد بن حبيب بن مراد الرئي�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اأبناء حبيب مراد - تو�شية، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1272098، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حامت بن حممد بن اأحمد ال�شيزاوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأطاللة �شحار العاملية - تو�شية

يعلـن حامت بن حممد بن اأحمد ال�شيزاوي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اأطاللة �شحار العاملية - 
تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1263917، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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مكتب امليزانية للتدقيق وال�شت�شارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج الفنية �ش.م.م

يعلـن مكتب امليزانية للتدقيق وال�شت�شارات ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اخلليـــج الفنيـــة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1012199، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب اأركان م�شقط الوطنية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور جمان للتموين �ش.م.م

يعلـن مكتب اأركان م�شقط الوطنية ب�شفـته امل�شفي ل�شركة نـــور جمــــان للتمويـــن �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1155951، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شعيد بن خلفان بن �شيف العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأفكار ال�شاملة �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن خلفان بن �شيف العربي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الأفكار ال�شاملة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1734091، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العاملية الأولى لالأعمال �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـته امل�شفي لل�شركة العاملية الأولى لالأعمال 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1819909، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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حمود بن �شامل بن عبداللـه العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العرا�شم ال�شمراء للتجارة - تو�شية

يعلـن حمود بن �شامل بن عبداللـه العلوي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة العرا�شم ال�شمراء للتجارة - 
تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1022016، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

ر�شوان بن عو�ش بن عا�شور القعيطي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القعيطي املتحدة للتجارة - تو�شية

يعلـن ر�شوان بن عو�ش بن عا�شور القعيطي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة القعيطـــي املتحـــدة 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1274170، عـــن انتهـــاء 

اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمود بن عبداللـه بن �شيف العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العمارة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن حمـــود بن عبداللـــه بن �شيـــف العمرانـــي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة العمــــارة للتجـــارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 3133001، عـــن 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عمار بن عبداللطيف بن اإ�شماعيل الكمايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجيال هرمز للتجارة �ش.م.م

اأجيال هرمز  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الكمايل  اإ�شماعيل  بن  عبداللطيف  بن  عمار  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم3214079، عـــن انتهـــاء 

امل�شفــياأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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هالل بن عامر بن هالل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اإبراهيم اجلابري للتجارة - تو�شية 

اجلابري  اإبراهيم  اأبو  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  اجلابري  هالل  بن  عامر  بن  هالل  يعلـن 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1116218، عـــن انتهـــاء 

اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن علي بن حمد ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ف�شاء حيبي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

للتجارة  حيبي  ف�شاء  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  ال�شعيدي  حمد  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1155181، عـــن 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عادل بن اأحمد بن حممد النهدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شباح اخلري ال�شاملة للتجارة - تو�شية

ال�شاملة  امل�شفي ل�شركــة م�شباح اخلري  النهدي ب�شفـته  اأحمد بن حممد  يعلـن عادل بن 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1069924، عـــن انتهـــاء 

اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن را�شد بن حممد ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طريق �شحم العاملية �ش.م.م

يعلـن حممد بن را�شد بن حممد ال�شعيدي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة طريق �شحم العاملية 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1297695، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

-129-



اجلريدة الر�سمية العدد )1454(

عبدالعزيز بن اأحمد بن نا�شر اجله�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثالثي العاملي �ش.م.م

يعلـن عبدالعزيز بن اأحمد بن نا�شر اجله�شمي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة الثالثي العاملي 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1250706، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن مبارك بن م�شلم اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حلول ال�شالمة ال�شاملة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن مبارك بن م�شلم اجلابري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة حلول ال�شالمة ال�شاملة 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1149435، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خليل بن اإبراهيم بن �شالح ال�شيزاوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيوت �شحار العقارية - ت�شامنية

يعلـن خليل بن اإبراهيم بن �شالح ال�شيزاوي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة بيوت �شحار العقارية - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1181903، عن انتهاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

هالل بن را�شد بن علي امل�شيفـري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حوراء الباطنة للتجارة -ت�شامنية

يعلـن هالل بن را�شد بن علي امل�شيفري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة حوراء الباطنة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1749889، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

امل�شفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رابط املدينة الدولية للخدمات �ش.م.م 

يعلـن مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون -  ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة رابط املدينة 
 ،1338484 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  للخدمات  الدولية 

امل�شفــيعـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
حمود بن عبداللـه بن �شيف العمراين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املخبز الذهبي - تو�شية

يعلـن حمود بن عبداللـه بن �شيف العمراين ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة املخبز الذهبي - تو�شية، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 3191397، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

امل�شفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
ح�شني بن را�شد بن نا�شر البداعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة م�شاريع اأبناء البداعي احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

اأبناء البداعي  يعلـن ح�شني بن را�شد بن نا�شر البداعي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة م�شاريع 
احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

امل�شفــي1189823، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
اأ�شامة بن عبداللـه بن حميد اخلرو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة عبداللـه بن حميد بن �شامل اخلرو�شي واأولده للتجارة - تو�شية

امل�شفي ل�شركــة عبداللـه بن حميد بن  اأ�شامة بن عبداللـه بن حميد اخلرو�شي ب�شفـته  يعلـن 
الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية،   - للتجارة  واأولده  اخلرو�شي  �شامل 

امل�شفــيبالرقـــم 3128610، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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نا�شر بن حمد بن نا�شر ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بدر �شحار املتحدة �ش.م.م

يعلـن نا�شر بن حمد بن نا�شر ال�شبلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة بدر �شحار املتحدة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1348877، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

امل�شفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عابر �شبيل العاملية - ت�شامنية
يعلـن نا�شر بن حمـــد بـــن نا�شـــر ال�شبلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة عابر �شبيـــل العامليــــــة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1243260، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

امل�شفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
علي بن نا�شر بن عبيد ال�شعدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو ح�شان ال�شعدي للتجارة �ش.م.م

يعلـن علي بن نا�شر بن عبيد ال�شعدي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة اأبو ح�شان ال�شعدي للتجارة 
اأعــــمال  انتهـــاء  بالرقـــم1250212، عـــن  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  �ش.م.م، وامل�شجلـــة 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شلطان بن حممد بن �شليمان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع فخر العار�ش - ت�شامنية

يعلـن �شلطان بن حممد بن �شليمان الكلباين ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة م�شاريع فخر العار�ش - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1091495، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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م�شطفى بن �شعيد بن عبدللـه الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهل الريحان للتجارة - ت�شامنية

الريحان  �شهل  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الرو�شدي  عبدللـه  بن  �شعيد  بن  م�شطفى  يعلـن 
عـــن   ،1012099 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن �شامل بن ربيع الري�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة �شحار املا�شية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن علي بن �شامل بن ربيع الري�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة منارة �شحار املا�شية للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1117806، عـــن 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فلة ال�شرقية للتجارة - ت�شامنية

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة فلة ال�شرقية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1012373، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

فهد بن �شامل بن مربوك الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهرة ال�شويعي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن فهد بن �شامل بن مربوك الرواحي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة زهرة ال�شويعي للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1037521، عـــن 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اأ�شعد بن �شعيد بن نا�شر املعويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور القمر �ش.م.م

يعلـن اأ�شعد بن �شعيد بن نا�شر املعويل ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة نور القمر �ش.م.م، وامل�شجلـــة 
وزوال  الت�شفية  اأعــــمال  انتهـــاء  عـــن   ،1345728 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن اإبراهيم بن كرم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرمال احلارة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن خالد بن اإبراهيم بن كرم البلو�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة الرمال احلارة للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1065844، عـــن 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن را�شد بن حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاكن لالأعمال ال�شاملة �ش.م.م

يعلـن خالد بن را�شد بن حممد البلو�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة م�شاكن لالأعمال ال�شاملة 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1136687، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن حممد بن مبارك النعيمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة خالد بن حممد بن مبارك النعيمي وولده للتجارة - تو�شية

بن  بن حممد  ل�شركــة خالد  امل�شفي  ب�شفـته  النعيمي  مبارك  بن  بن حممد  يعلـن خالد 
مبارك النعيمي وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

3239926، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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حمد بن نا�شر بن �شيف احلرملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رونق ا�شماعية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن حمد بن نا�شر بن �شيف احلرملي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة رونق ا�شماعية للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1190789، عـــن 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن �شامل بن عبداللـه الربا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قلعة ال�شحراء للتجارة �ش.م.م

ال�شحراء  قلعة  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الربا�شدي  بن عبداللـه  �شامل  بن  يعلـن عبداللـه 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1652699، عـــن انتهـــاء 

اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن خليفة بن علي احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مر�شى اخلابورة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن علي بن خليفة بن علي احلو�شني ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة مر�شى اخلابورة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 3190315، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شعيد بن �شويرح بن حامد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع م�شقط ال�شاملة �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن �شويرح بن حامد الرحبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة روائع م�شقط ال�شاملة �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1157402، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شهاب بن �شامل بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البادي و�شريكته للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن �شهاب بن �شامل بن حممد البادي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة البادي و�شريكته للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1341989، عـــن 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن مبارك بن م�شلم اجلابري 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدفوف الدولية �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن مبارك بن م�شلم اجلابري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة الدفوف الدولية �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1132206، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن عبدالأمري بن عبداللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شور اللواتيا للتجارة �ش.م.م

يعلـن علي بن عبدالأمري بن عبداللـه اللواتي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة �شور اللواتيا للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1184106، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن م�شبح بن حممد ال�شريحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزايا لوى احلديثة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن خالد بن م�شبح بن حممد ال�شريحي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة مزايا لوى احلديثة 
عـــن   ،1259743 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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علي بن �شامل بن ربيع الري�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات لوى الع�شرية للتجارة - ت�شامنية

الع�شرية  لوى  مرتفعات  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الري�شي  ربيع  بن  �شامل  بن  علي  يعلـن 
عـــن   ،1200763 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حكيم بن خالد بن علي العوائد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جممع ال�شمان الطبي - ت�شامنية

يعلـن حكيم بن خالد بن علي العوائد ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة جممع ال�شمان الطبي - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1286675، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن علي بن حممد الغفيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوؤلوؤة حرمول للتجارة - ت�شامنية

يعلـن خالد بن علي بن حممد الغفيلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة لوؤلوؤة حرمول للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1279892، عـــن انتهـــاء اأعــــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد يو�شف حممد عثمان
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خالد للتجهيزات الطبية �ش.م.م

يعلـن خالد يو�شف حممد عثمان ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة خالد للتجهيزات الطبية �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1119455، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شعيد بن �شامل بن العقيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع درر املنرية للتجارة واملقاولت - تو�شية

املنيــــرة  درر  م�شاريع  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  املقبايل  العقيد  بن  �شامل  بن  �شعيد  يعلـن 
للتجــــارة واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1065660، 

عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن مطر بن خالد اجل�شا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفاء الظاهرة للم�شاريع اللوج�شتية - ت�شامنية

يعلـن خالد بن مطر بن خالد اجل�شا�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة �شفاء الظاهرة للم�شاريع 
اللوج�شتية - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1302913، عـــن 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن حمد بن مرهون العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املبتكر �ش.م.م

يعلـن علي بن حمد بن مرهون العامري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة املبتكر �ش.م.م، وامل�شجلـــة 
وزوال  الت�شفية  اأعــــمال  انتهـــاء  عـــن   ،1715054 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأ�شعد بن �شعيد بن مرهون الهطايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شوامخ اأدم التجارية - ت�شامنية

اأدم  �شوامخ  م�شاريع  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الهطايل  بن مرهون  �شعيد  بن  اأ�شعد  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم 1125242،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  - ت�شامنية،  التجارية 

انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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مازن بن عبدالرحمن بن خلفان الغفيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مازن وعلي الغفيلي للتجارة - تو�شية

يعلـن مازن بن عبدالرحمن بن خلفان الغفيلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة مازن وعلي الغفيلي 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 8055327، عـــن انتهـــاء 

اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة تالل لوى املتميزة للم�شاريع املتكاملة - ت�شامنية

يعلـن مازن بن عبدالرحمن بن خلفان الغفيلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة تالل لوى املتميزة 
للم�شاريع املتكاملة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1139261، 

عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شيف بن �شليمان بن حممد الهادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأمل علي و�شريكها للتجارة �ش.م.م

علـــي  اأمــــل  م�شاريع  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الهادي  حممد  بن  �شليمان  بن  �شيـــف  يعلـن 
 ،1368704 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  للتجارة  و�شريكها 

عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمد بن �شعيد بن �شليم ك�شيح الظهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيل�شان - ت�شامنية

يعلـن حمد بن �شعيد بن �شليم ك�شيح الظهوري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة بيل�شان - ت�شامنية، 
وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1278618، عـــن انتهـــاء اأعــــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اأمين بن را�شد بن �شويد املكتومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املكتومي و�شريكه الدولية �ش.م.م

يعلـن اأمين بن را�شد بن �شويد املكتومي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املكتومي و�شريكه الدولية 
�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1078926، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مالمح �شالن للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن اأمين بن را�شد بن �شويد املكتومي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مالمح �شالن للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1098558، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة ال�شهاب الزاهي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن اأمين بن را�شد بن �شويد املكتومي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ال�شهاب الزاهي للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1054997، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املكتومي للم�شاريع املتحدة �ش.م.م

يعلـن اأمين بن را�شد بن �شويد املكتومي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املكتومي للم�شاريع املتحدة 
�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1109102، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة م�شاريع املعمري واملكتومي احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن اأمين بن را�شد بن �شويد املكتومي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع املعمري واملكتومي 
الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

1055007، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رائع العاملية لال�شتثمار �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
رائع العاملية لال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1019851، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�ش الفجر املميزة للتجارة - تو�شية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شم�ش الفجر املميزة للتجارة - 
تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1183414، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شطورة اخلبة للتجارة - تو�شية

يعلـن مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأ�شطورة 
اخلبة للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1190451، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شلطان بن اأحمد بن حممد ال�شلتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املواهب العاملية للفنون �ش.م.م

يعلـن �شلطان بن اأحمد بن حممد ال�شلتي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املواهب العاملية للفنون 
�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1091793، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن حممد بن �شالح ال�شلتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شفاف وادي بني هني للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن عبداللـه بن حممد بن �شالح ال�شلتي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شفاف وادي بني هني 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1129764، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

جمعة بن عبداللـه بن يو�شف البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الري�شة البي�شاء �ش.م.م

يعلـن جمعة بن عبداللـه بن يو�شف البلو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الري�شة البي�شاء �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1321355، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن حميد بن خمي�ش الفليتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي الفليتي للتجارة �ش.�ش.و

يعلـن علي بن حميد بن خمي�ش الفليتي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة علي الفليتي للتجارة 
اأعــمال  الـتجــاري بالرقـــم 1639390، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  �ش.�ش.و، وامل�شجلـة 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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حممد بن يا�شر بن نا�شر ال�شليماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة م�شاريع التنمية امل�شتدامة اخلليجية �ش.م.م

يعلـن حممد بن يا�شر بن نا�شر ال�شليماين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع التنمية امل�شتدامة 
اخلليجية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1144438، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مطر بن خمي�ش بن �شامل احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء احلرادي للتجارة �ش.م.م

يعلـن مطر بن خمي�ش بن �شامل احلارثي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شماء احلرادي للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1131015 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداجلليل بن حبيب بن عبداللـه املعيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حلويات النخبة �ش.م.م

يعلـن عبداجلليل بن حبيب بن عبداللـه املعيني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حلويات النخبة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1046254 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن حميد بن �شليم القم�شوعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القم�شوعي و�شريكه املتحدة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن حميد بن �شليم القم�شوعي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة القم�شوعي و�شريكه 
انتهاء  عـــن   ،1336877 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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عبدالغفور بن عثمان بن عبدالغفور الأن�شاري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة املدينة املنورة لل�شحن واخلدمات التجارية �ش.م.م

يعلـن عبدالغفور بن عثمان بن عبدالغفور الأن�شاري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املدينة املنورة 
لل�شحن واخلدمات التجارية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1018771، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب املهاد لال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بدر اجلزيرة العاملية �ش.م.م

يعلـن مكتب املهاد لال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة بـــــدر اجلزيــــرة العامليــة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1278068،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحالم بنت عبداللـه بن مبارك ال�شيابية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأنامل الف�شية املتحدة �ش.م.م

تعلـن اأحالم بنت عبداللـه بن مبارك ال�شيابية ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة الأنامل الف�شية 
انتهاء  عـــن   ،1104482 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية
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