
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٥٦(                                                                           ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

       وزارة الداخليـــــــة                               

�ســـادر فــــي 2022/8/22 بتحديــد ر�سـوم طلبـات  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم ١٦١/2022 

االعتـــــرا�ض والطعــــون االنتخابـيـــــة النتخابـــــات 

اأع�سـاء املجالـ�ض البلـدية.

قواعــد  ب�ســاأن حتديــد  فــي 2022/8/22  �ســـــادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم ١٦2/2022 

االنتخابية  الدعاية  ور�سوم  واإجراءات  وو�سائل 

النتخابـــات اأع�ســاء جملـــ�ض ال�ســــورى واأع�ســـاء 

املجالـ�ض البلديــــة.

                                                  املركـز الوطنـي للإح�سـاء واملعلومـات 

�ســــــادر فــي 2022/٧/2١ باإ�ســــدار ا�سرتاتيجيــــــــة  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم ١03/2022 

البيانــات الوطنيــة.
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 االأحد 30 حمـــــــرم ١٤٤٤هـ                                                          املوافـق 28 اأغ�سط�ض 2022م
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اإعلنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

ا�ستدراك.
اإعلنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبخ ومطعم النباأ للوالئم واالأعرا�ض �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرا�سن للت�سوق �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج لوج�ستك�ض �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع منور ال�سرقية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الب�سائر الع�سرية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار خومية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدلية االإح�سان العاملية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سرى لتجارة النفط والغاز �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفوة خلدمات اال�ستثمار والتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سود واأبي�ض لالإعالم واخلدمات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد عندام التجارية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواة التاآزر �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلالدية خلدمات التنظيف �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون اخلالدية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االن�سجام لتجارة ال�سيارات )�سركة منطقة 

حرة( �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فيا�ض امل�سايخي للتجارة - تو�سية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة لالإن�ساءات �ض.م.م.
اإعالن عن بـدء اأعمـــال الت�سفـية ل�سركـــة حمــود و�سيف اأبنــاء عبداللـــه ال�سليمانـــي 

للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل البوارح �سمال للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأمواج جمي�ض احلديثة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإخوة الألعاب الت�سلية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كاليد اأي بي �سرفي�سز �ض.م.م.

العامة وتخلي�ض  الت�سفـية ل�سركة فليك�سج�ستيك للمخازن  اأعمال  اإعالن عن بدء 
الب�سائع �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفار�سي والزعابي الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليلك للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الهاملية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زلفى للتنمية االأ�سرية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبريز العاملية للتطوير لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ ودام الغاف للمقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الديرة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ر�سا وعلي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرباق اجلديدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز طيبة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سخور الياب�سة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع هزمي املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم جمي�ض التجارية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ض االأمل ال�ساطع للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل املنرتب احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الري�سة الربونزية �ض.م.م.
الفار�ســـي  �ساملــــني بن عبداللــــه  الت�سفـية ل�سركة �سالـــح بن  اأعمال  اإعالن عن بدء 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
امل�سكـــري  �سعيــد  �سليمــان بن  �سلطــان بن  ل�سركـة  الت�سفـيـــة  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

و�سركاه - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد العاملية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة وريد للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول الريادة للت�سويق �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سجان املدينة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر ورا�سي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة التميز للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبخ اأم الزمامي �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هبوب النود للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نو�ض لال�ستثمار والتعمري �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور ال�سم�ض الرائدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز البحار الوطنية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظاهر اخلري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجار للم�ساريع الع�سرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة وادي عدي خلدمات التنظيف �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميد املطاعني وحمود احل�سني للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن �سعيد بن حارب املعمري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سارة جمان للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برق �سحم للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القاد�سية املتحدة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن �سعيد اخل�سوري وولده - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القي�سر لل�سناعات البال�ستيكية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات القي�سر احلديثة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهبية الأ�سباغ ال�سيارات - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهج االعمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيارات اخلليج املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االملا�سة الثامنة الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرتباط لالإعالن والدعاية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنظار ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكري�ستال االأخ�سر للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفيلق املميز للتجارة واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع اجلفنني للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذي يزن واأحمد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وزاهر للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملي للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االكت�سافات احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طيور اجلنة الذهبية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر ال�سبل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا اإزكي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اخلري للك�سارات واملحاجر �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار املهارات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأودية اجلاح�ض للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اكليل لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأطالل الواعدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار �سنا�ض احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو طه العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء خما�ض للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غرب ال�سويحرة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإرتباط االأولى للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النعمة العمانية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكو�ض العاملية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خديجة بنت عبداللـه بن �سهدات البلو�سي 

وولدها للتجارة - تو�سية.

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء جعفر للتجارة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء اخلري لتجميع احلديد واخلردة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط الباطنة للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد ح�سني احلبابي و�سريكه �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم اخلري الع�سرية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ديده و�سريكه �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهاية خلدمات النفط �ض.�ض.و.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأقوا�ض م�سقط الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةالدبور ال�سم�سي للخدمات املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطواف املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سارع جمي�ض للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيـة ل�سركـــــة �ساملـــني بــــن مرهـــــون املجرفــــــي و�سريكــــه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ العينني للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطي البحرين للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة الالجال للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سجان الوهرة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت الر�سا�سي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاع ال�ساطع للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة جبل �سم�ض للمياه - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الوليد الهنائي احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف وزينب للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج االأولى للتكنولوجيا �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�ض الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبتكار الذكي للم�ساريع املتحدة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط القارات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سعيد القريني و�سريكه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ض بركاء العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار اخلليج الذهبية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هودار للم�ساريع الهند�سية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرجوان �سوف العني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاء �سوف العني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأطراف الثالثة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فعالية االآداء لتطوير الربجميات �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتميزون للم�ساريع املتطورة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور ال�سر�ض للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمعة اخلبة الوطنية للتجارة - تو�سية.

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما املدينة امل�سعة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمــوخ ال�سريخة للتجـــارة واملقـــاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للمكتبات املتخ�س�سة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لواء االبداع �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االمان للتجارة واملقاوالت العامة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق �سحار احلديث للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة العقارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احل�سنات احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خميلة املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزاد لبخيت �سهيل عامر العمري للتجارة - ت�سامنية.

للتجــــارة  و�سريكــــه  العمرانــــي  عبداللــــه  ل�سركــــة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء اخلري لتجميع احلديد واخلردة - تو�سية.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمن اللوج�ستية �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح القويعة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى النجوم للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاطمة ال�سوياين و�سريكاتها للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طاقة م�سقط اخل�سراء �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبغة امل�ستقبل للتجارة �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو زكريا اجلهوري للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف القابل للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلا�سر للمعدات ال�سناعية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن امل�سايخ للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع مزون للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمزين للخدمات اللوج�ستية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء بدية احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأحمد املقبايل للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو احلارث املقبايل للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج جمان املا�سية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمنار العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نايف امل�سايخي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ابن الرحبي احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدم اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثلى للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار الداخلية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراج العربية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية املتحدة للم�ساريع اجلديدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثلث الربونزي للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سامن لالأعمال واال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديدي املتميزة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلمراء للتجارة العامة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التدقيق الثالثي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباري الذهبية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البادي والرو�سدي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار املنامة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتح املتميزة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سيف العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سطول للخدمات اللوج�ستية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوعد الذهبية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرتف الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمـــني بـــن را�ســم بن عنبـــر بـــن اآل عنبــــر 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع ال�سرق الوطنية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دبي العاملية املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اجلنوب الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــة مريــم بنت عبداللـه بن اأحمـــد العجمــــي 

واأبنائها - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرياج ال�سرق االأو�سط �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزوارق للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهـــاء اأعمال الت�سفـيــــة ل�سركــــة اأحمد بن �سعيـــد املحمـــودي و�سريكتــــه 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال انطاله للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

وزارة الداخليــــة

قرار وزاري 

رقـم ١٦١/2022

بتحديـد ر�سـوم طلبـات االعتـرا�ض 

والطعـون االنتخابـية النتخابـات اأع�سـاء املجالـ�ض البلـدية

ا�ستنادا اإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126،

واإلى الالئحـــة التنظيميــــة النتخابـــات اأع�سـاء املجلـــ�س البلــدي ال�ســادرة بالقـــرار الـــوزاري 

رقــم 2022/92،

واإلى موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

حتدد ر�سوم طلبات االعتـرا�س والطعــون االنتخابية املن�ســو�س عليهــا فـي الالئحــة امل�ســار 

اإليها بواقع )100( مائة ريال عماين لكل طلب.

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي: 2٤ مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ

املوافـــــق: 22 مــن اأغ�سطـــ�ض 2022م
حمود بن فـي�سل البو�سعيدي

وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

قرار وزاري
 رقم ١٦2/2022

ب�ساأن حتديد قواعد وو�سائل واإجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية 
النتخابـــات اأع�ســاء جملـــ�س ال�ســــورى واأع�ســـاء املجالـ�س البلديــــة

 
ا�ستنادا اإلى قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/58،

واإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126،
واإلى القرار الوزاري رقم 2019/44 ب�ساأن حتديد قواعد وو�سائل واإجراءات ور�سوم الدعاية 

االنتخابية،
واإلـــى الالئحة التنظيميـــة النتخابــات اأع�ســاء املجلــ�س البلــدي الــ�سادرة بالقــرار الــوزاري 

رقــم 2022/92،
واإلى موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
يعمل ب�ساأن قواعد وو�سائل واإجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية النتخابات اأع�ساء جمل�س 

ال�سورى واأع�ساء املجال�س البلدية، وفقا للملحق املرفق.

املــادة الثانيــــة
يلغـــى القـــرار الــــوزاري رقم 2019/44 امل�ســـار اإليــه، كما يلغى كل ما يخالف امللحق املرفـق، 

اأو يتعار�س مع اأحكامه.

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

�سـدر فـي: 2٤ مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ
املوافـــــق: 22 مــن اأغ�سطـــ�س 2022م

حمود بن فـي�سل البو�سعيدي
                                                                                            وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــة
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ملحـــق 
ب�ساأن قواعد وو�سائل واإجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابيـة 
النتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى واأع�ساء املجالـ�س البلـدية

اأوال: قواعـــد عامـــــــة:

يجـــــب التقيـــد بالفتــــرة امل�سمـــوح بهــا للقيام بالدعاية االنتخابيــة، والتــي تبــداأ    1
و�سائل  جميع  تتوقف  اأن  على  للمر�سحني،  النهائية  القوائم  اإعالن  تاريخ  من 
الدعايـــة االنتخابيـة الــواردة فــي هـــذا امللحق فـي اليـــوم ال�سابـــق ليــوم الت�سويــت، 
وتعتبـــر ممار�ســة اأي �سكـــل اأو و�سيلـــة مـــن الدعاية االنتخابيـة خمالفـة للقانــون 

اإذا ما متت بعد الفرتة املحددة قانونا للدعاية االنتخابية.

يجوز للمر�سح التعاقد مع املوؤ�س�سات وال�سركات املتخ�س�سة لت�سميم متطلبات    2
دعايته االنتخابية اأو اإدارتها.

يكــون متويـــل الدعايـــة االنتخابيـــة من الذمــة املاليــة للمر�ســح، وال ي�سمــح بغيــر    3
ذلك اأيا كان م�سدره. 

يجب املحافظة على املظهر العام عند ممار�سة الدعاية االنتخابية والتقيد بالنظم    4
واللوائــــــح، وجلهـــات االخت�ســـا�س احلـــق فـي اإزالــــة اأي لوحــة اإعالنيــــة اأو اأي و�سيلــــة 
من و�سائل الدعاية االنتخابية عند ثبوت اأي خمالفة دون احلاجة اإلى اإنذار املر�سح، 

مع اإلزامه بتحمل م�ساريف االإزالة.

حتظر ممار�سة الدعاية االنتخابية فـي جميع مباين واإحرامات وحدات اجلهاز    5
االإداري للدولة وغريها من االأ�سخا�س االعتبارية العامة ودور العبادة.

يحظر على النقابات واجلمعيات واالأندية دعم الدعاية االنتخابية الأي مر�سح    6
باأي �سورة كانت.

يحظر على املر�سح   خـــالل قيامـــه بالدعايــة االنتخابية ولقائــه بالناخبني   اأن     
يقدم اأو يعد بتقدمي هدايا اأو تربعات اأو م�ساعدات نقدية اأو عينية اأو غري ذلك 

من املنافع ل�سخ�س طبيعي اأو اعتباري ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.
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يحظر ا�ستخدام  ال�سعارات للموؤ�س�سات وال�سركات اخلا�سة فـي الدعاية االنتخابية.   8

تقت�سر الدعاية االنتخابية على االآتي:   9

�سورة املر�سح ال�سخ�سية.  

ا�سمه كامال وعنوانه.  

�سريته الذاتية وموؤهالته العلمية والعملية املثبتة من اجلهات املخت�سة.  

روؤيتـه خلدمـة الوالية   اإن رغب   فـي حدود االخت�سا�سات املقررة قانونا.  

ال يجوز ا�ستخدام �سعار الدولة الر�سمي اأو علمها اأو �سعار االنتخابات اأو اأحد    10
االعتبارية  االأ�سخا�س  من  وغريها  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات  �سعارات 
العامة اأو الرموز الدينية اأو التاريخية اأو القبلية اأو اأ�سماء اأو �سور ال�سخ�سيات 

العامة فـي و�سائل الدعاية االنتخابية.

يجب اأن تكون الدعاية االنتخابية باللغة العربية، واأال تت�سمن عبارات اأو �سورا    11
اأو رموزا تخل بالنظام العام.

يحظـــر علـــى املر�سح القيـــام بـــاأي دعاية انتخابية تنطـــوي علـــى خــداع الناخبـــني    12
اأو التدلي�س عليهم اأو ا�ستخدام اأ�سلوب التجريح اأو الت�سهري باملر�سحني االآخرين. 

يحظـــر االعتـــداء على و�سائـــل الدعايــــة االنتخابيـــة امل�سمــوح بهــا بــاأي ت�ســرف    13
كان �سواء بال�سطب اأو التمزيق اأو غري ذلك.

ثانيا: و�سائــــل الدعايــــة االنتخابيــــة:

اللوحــــات االإعالنيــــة:    1

واال�سرتاطات    املوا�سفات  ح�سب  االإعالنية  اللوحات  برتكيب  املر�سح  يتعهد 
الفنيـــة املو�سوعـــة مـن قبل البلدية املخت�سة، واإزالتها على نفقتــه اخلا�سـة 

حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�سويت.

يقت�سر تركيب اللوحــات االإعالنيــة للمر�ســح فـي نطـــاق الواليـــة املرت�ســـح   
عنهــــــــــا مبا ال يزيد على )15( خم�س ع�سرة لوحة.

يجـــب اأن يتنا�ســــــب حجـــم االإعـــــــالن املقتـــرح مــــــع حجــــم اللوحــــة االإعالنيـــة   
واملوا�سفات واال�سرتاطات الفنية، ويتم الرتكيب فـي املواقع املحددة.
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يحظر تركيب اللوحات االإعالنية على اأر�سفة امل�ساة اأو اأماكن جترب امل�ساة   
االإنارة والدوارات وجزرها  واأعمدة  اأعلى اجل�سور  اأو فـي  على اخلروج منها 

وخمارجها.

يجـــــب اأال تقــــل امل�سافــــة بــــني حافـــة كل لوحــة اإعالنيـــة وبدايـــة كتـــف الطريـــق   
عـــن )3م( ثالثة اأمتار. 

متـــر    تقل عن )100م( مائة  االإعالنية على م�سافة ال  اللوحات  تركيب  يجب 
قبل التقاطعات والدوارات، وعلى م�سافة ال تقل عن)250م( مائتني وخم�سني 
متــرا قبــل التقاطعـــات الرئي�سيــــة، �سريطـــة اأال حتجــب الروؤيــة، واأن تكـــون 

االإ�ساءة من االأعلى اإلى االأ�سفل. 

يلتزم املر�سح باالتفاق مع ال�سركات امل�ستغلة للمن�سات االإعالنية فـي ال�سوارع   
العامة فـي حال رغبته فـي ا�ستئجارها.

يجب على البلدية املخت�سة مراعاة اإتاحة الفر�س املت�ساوية لكل مر�سح.  

ن�ســر املــواد االإعالنيــة )املطبوعــات(:   2

نفقته    على  )املطبوعات(  االإعالنية  املواد  كافة  باإزالة  تعهدا  املر�سح  يوقع 
اخلا�سة حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�سويت.

يحظـــر و�ســـع املــــواد االإعالنيــة )املطبوعـــات( اأو اأي نـــوع من اأنـــواع الكتابـــة   
اأو الر�سوم اأو ال�سور على املركبات بكافة اأنواعها. 

ال�سحـــــف املحليـــــة:   3

يتحمل املر�سح تكلفة االإعالن الراغب فـي ن�سره وامل�سوؤولية عن حمتواه.  

و�سائـــــل االت�ســــــاالت:   4

يجوز للمر�سح ممار�سة الدعاية االنتخابية عرب و�سائل االت�ساالت االآتية:

الر�سائل الن�سية الق�سرية )SMS(، والر�سائل االإلكرتونيـــة.  

و�سائل التوا�سل االجتماعي.  

ال�سبكــــــة العامليـــــــــة للمعلومــــــات )االإنرتنت(.  

و�سائـــل االإعـالم اخلا�ســـة املرئيــة وامل�سموعـــة.  
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االلتقـــاء بالناخبـــني:   5

للمر�ســـح االلتقـــــاء بالناخبــــني فـــي مقـــار االأنديـــة وجمعيـــات املـــراأة العمانيــة   
بعــد موافقــة اجلهــة املخت�سـة بالنـادي اأو اجلمعيــة علــى ذلك وحتديــد االأيام 

املقرتحة للقاء الناخبني.

للمر�سح احلق فـي اقرتاح مكان عام لاللتقاء بالناخبني كاملجال�س العامة.  

يتعــني اأن يكون حديــث املر�سح اأثناء االلتقـــاء بالناخبــــني فـي اإطـــار الدعايــــة   
االنتخابية.

يحظر ا�ستخدام مكربات ال�سوت اخلارجية.  

ثالثا: اإجـراءات تقديـم طلبــات الدعايــة االنتخابيــة:

يقدم الطلب اإلى وزارة الداخلية عن طريق املوقع االإلكرتوين لالنتخابات.  

يرفـــق بالطلـــب موافقـــة البلدية املخت�سة على املواد والعبــارات املــراد ت�سمينهــا   
فـي االإعالن، بناء على املوا�سفات واال�سرتاطات الفنية.

يتم البت فـي الطلب خالل )10( ع�سرة اأيام عمل ر�سمية من تاريخ ت�سلمه.  

يجب تقدمي طلب االلتقاء بالناخبني قبل )12( اثني ع�سر يوما من موعد اللقاء.  

رابعا: ر�ســـوم الدعايـــة االنتخابيــــة:

يجب على املر�سح �سداد مبلــغ وقــدره )100( مائــة ريـــال عمانـــي كر�ســـم للدعايـــة 
االنتخابية عن كافة و�سائل الدعاية االنتخابية، عرب املوقع االإلكرتوين لالنتخابات.

خام�سا: تاأمـــني الدعايـــة االنتخابيـــة:

يجـــب على املر�سح �ســداد مبلــغ وقـــدره )150( مائــة وخم�ســون ريـــاال عمانيـــــا عرب 
حال  فـي  املبلغ  وي�سرتد  انتخابية،  دعاية  كتاأمني  لالنتخابات  االإلكرتوين  املوقع 

اإزالة و�سائل الدعاية االنتخابية قبل اليوم املحدد للت�سويت.

�ساد�سا: اجلـــزاءات االإداريـــــة:

اإدارية ال تقل عن )1000( األف ريال عماين، وال تزيد على )4000(  يعاقب بغرامة 
اأربعة اآالف ريال عماين، كل من يخالف اأحكام هذا امللحق.
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املركـز الوطنـي للإح�صـاء واملعلومـات 
قــرار رقـــم

2022/103 
باإ�صـدار ا�صرتاتيجيـة البيانــات الوطنيــة

ا�ستنادا اإلى قانون الوثائق واملحفوظات الوطنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/60،
ال�سلطاين  واإلى قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية ال�سادر باملر�سوم 

رقم 2011/118،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/٣1 باإن�ساء املركز الوطني للإح�ساء واملعلومات،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/40 باإ�سدار نظام املركز الوطني للإح�ساء واملعلومات،
واإلى قانون الإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 201٩/٥٥،

واإلى موافقة جمل�س الوزراء املوقر،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى
يعمل با�سرتاتيجية البيانات الوطنية، املرفقة.

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف ال�سرتاتيجية املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

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

�صدر فـي: 22 من ذي احلجـــــــــة 1443هـ
املوافــــق: 21 من يوليـــــــــــــــــــــو 2022م

 
د. خليفة بن عبدالـله بن حمد الربواين

                                                                              الرئيـــــــــ�س التنفـيـــــــــــــذي 
للمركــــــز الوطنـــــــي للإح�ســــــاء واملعلومــــات
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ا�صرتاتيجيـــة البيانــــات الوطنيــة

 الف�صــل الأول
تعريفـــات واأحكـــام عامــــة

املــادة ) 1 (
يكـــون للكلمـــات والعبــــارات الـــواردة فـي هذه ال�سرتاتيجيـــة املعنــى ذاته املن�ســو�س عليـــه 
فـي قانون الإح�ساء واملعلومات امل�سار اإليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني 

قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الــــوزارة:

وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات.

املركــــــز:

املركز الوطني للإح�ساء واملعلومات.

اجلهــــة املعنيــة:

اأي جهة من اجلهات املن�سو�س عليها فـي املادة )٣( من هذه ال�سرتاتيجية.

اإخفـــاء الهويــة:

عمليــة حلمايـــة البيانـــات ال�سخ�سيـــة باإخفـــاء اأو ت�سفـيــر املعرفـــات الـــتي تربــــط البيانــــات 
مع �سخ�س اأو اأ�سخا�س حمددين.

التجمــــيع:

عملية حتويل البيانات من �سيغ فردية تف�سيلية اإلى �سيغ جماعية ملخ�سة.

بنيـــة البيانـــات:

البنية التنظيمية للبيانات والتي ميكن التعامل معها بفاعلية با�ستخدام تقنيات املعاجلة 
الرقمية. 

ال�صيـغ املفتوحـة:

اأي �سيغة رقمية ميكن معاجلتها با�ستخدام اأداة مفتوحة امل�سدر.
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ال�صيغ القابلة للمعاجلة الرقمية:

اأي �سيغة رقمية ميكن التحكم بها وال�سماح باإدخالها اآليا ومعاجلتها بفاعلية با�ستخدام 

تطبيقات احلا�سوب.

املعلومـــات الو�صفـيـــة:

املعلومات التي ت�سرح اأو تقدم تفا�سيل ب�ساأن حزمة من البيانات.

تقنيات التبادل والإتاحة الآنية:

التقنيات التي متكن تبادل واإتاحة البيانات ب�سكل فوري عند جمعها.

التبـــــادل:

تبادل البيانات مع جهة واحدة اأو اأكرث ب�سكل مبا�سر.

نظـــام التكامـــل:

النظام التقني املن�ساأ من قبل الوزارة لتبادل البيانات مع اجلهات احلكومية.

الإتاحـــة:

اإتاحة البيانات ب�سكل ذاتي على �سبكة الإنرتنت دون احلاجة لوجود طلب من قبل اأي جهة 

حمددة.

قاعدة البيانات املرجعية: 

قاعدة بيانات يتم اإن�ساوؤها والإ�سراف عليها من قبل جهة معنية، ويتم اعتمادها من قبل 

املركز وفقا لن�س املادة )٣2( من هذه ال�سرتاتيجية كقاعدة بيانات مرجعية حلظر قيام 

اجلهات املعنية الأخرى بجمع اأي بيانات واردة فـيها بهدف جتنب تكرار جمع البيانات.

حادثة اخرتاق البيانات:

حادثـــة اأمنيــــة لختـــراق البيانات ينتج عنها اإلغــاء اأو تغييــر اأو تعديل اأو ت�سويــه اأو اإتـــلف 

اأو ن�سخ اأو تدمري اأو ن�سر اأو اإعادة ن�سر البيانات عن غري ق�سد اأو بطريقة غري م�سروعة.
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املــادة ) 2 (
تهدف هذه ال�سرتاتيجية اإلى حتقيق الأغرا�س الآتية:

تعزيز املنفعة القت�سادية والجتماعية والثقافـية والتنموية من البيانات.  - 1

رفع م�ستوى موثوقية البيانات وجودتها و�سموليتها لتمكني احلكومة من اتخاذ   - 2
قرارات متوازنة. 

الإ�سهام فـي خلق بيئة حمفزة للحلول الذكية واملدن الذكية.  - ٣

متكني تبادل البيانات وو�سع اآلية منا�سبة لها لرفع اإنتاجية وحدات اجلهاز الإداري   - 4
وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة، وال�سركات احلكومية، وكفاءة اخلدمات 
واملقيمني ورجال  باملواطنني  العلقة  ذات  الأ�سا�سية  باملرافق واخلدمات  املرتبطة 

الأعمال.

اإتاحة البيانات املفتوحة لبناء جمتمع معرفـي واع ودعم نهج القت�ساد الرقمي.   - ٥

�سمان حماية �سرية املعلومات والبيانات ال�سخ�سية.  - 6

املــادة ) 3 (
دون الإخلل باأحكام قانون الوثائق واملحفوظات امل�سار اإليه، ت�سري اأحكام هذه ال�سرتاتيجية 

على كل من اجلهات الآتية:

وحدات اجلهاز الإداري للدولة، والأ�سخا�س العتبارية العامة الأخرى. - 1

ال�سركات احلكومية التي ت�ساهم احلكومة فـي راأ�س مالها مبا ل يقل عن ٪2٥.  - 2

ال�سركات التي متار�س اأن�سطة تتعلق باملرافق العامة. - ٣
وت�ستثنى البيانات اخلا�سة باجلهات الع�سكرية والأمنية التي يرى جمل�س الأمن الوطني 

اأنها �سرية من تطبيق اأحكام هذه ال�سرتاتيجية.

املــادة ) 4 ( 
تعـــد البيانــــات اأ�ســـل مـــن الأ�ســول ال�سرتاتيجيـــة ل�سلطنــة عمــان، وعلــى جميــع اجلهـــات 
املخاطبة بهذه ال�سرتاتيجية احلفاظ عليها ورفع كفاءتها والعمل على تعزيز ال�ستفادة 

منها مبا يخدم ال�سالح العام.
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 الف�صــل الثانــي
ت�صنيــف البيانـــات

املــادة ) ٥ (
بالإ�سافة اإلى ت�سنيف البيانات املن�سو�س عليه فـي قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم 

الأماكن املحمية امل�سار اإليه، ت�سنف البيانات اإذا ت�سمنت بيانات �سخ�سية لأي فرد بدرجة 

"مكتوم".

املــادة ) ٦ (
لأغرا�س هذه ال�سرتاتيجية، تعتبــر البيانــات غري م�سنفــــة اإذا لـــم تت�سمـــن اأي معلومــــات 

م�سنفة مبوجب املادة )٥( من هذه ال�سرتاتيجية.

املــادة ) ٧ (
بياناتها  املعنية ت�سنيف  اعتبارها غري م�سنفة، ويحظر على اجلهة  البيانات  فـي  الأ�سل 

ما مل تت�سمن البيانات معلومات من الواجب �سراحة ت�سنيفها مبوجب قانون ت�سنيف 

وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية اأو اأي قانون اآخر.

املــادة ) ٨ (
يجوز للجهة املعنية ا�ستخدام عمليات اإخفاء الهوية اأو التجميع لإن�ساء حزمة بيانات فرعية 

حلزمة بيانات اأخرى بحيث تكون حزمة البيانات الفرعية غري م�سنفة اأو م�سنفة بت�سنيف 

اأقل �سدة من حزمة البيانات الأ�سلية، وذلك بغر�س متكني تبادل اأو اإتاحة البيانات.

املــادة ) ٩( 
تلتزم اجلهة املعنية مبراجعة ت�سنيفها لبياناتها ب�سكل دوري ل�سمان �سحة الت�سنيف.

املــادة ) 10 (
يجوز للمركز اأن يطلب من اجلهة املعنية ت�سحيح ت�سنيف اأي حزمة بيانات فـي حوزتها 

مبا يتفق مع اأحكام هذه ال�سرتاتيجية، كما يجوز للوزارة توجيه اجلهة املعنية بت�سحيح 

الت�سنيف، وذلك مبا يتوافق مع اأهداف برنامج التحول الرقمي.
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 الف�صـــل الثالـــث
جمــــع البيانــــات

املــادة ) 11 (
بتقنيات  بتقنيات رقمية، ويجوز جمعها  بياناتها  املعنية اللتزام بجمع  يجب على اجلهة 

تقليدية عند تعذر ا�ستخدام التقنيات الرقمية.

املــادة ) 12 (
تقت�ســـر البيانـــات التي جتمعها اجلهة املعنيــــة علــــى البيانــــات التي حتتاجها ب�سكـــل فعلــــي 
وحقوق  ال�سخ�سية  البيانات  حماية  البيانات  جمع  عند  وتراعي  اخت�سا�ساتها،  ملمار�سة 

امللكية الفكرية.
املــادة ) 13 (

ويجوز  مرة،  لأول  بجمعها  تقوم  التي  املعنية  اجلهة  اإلى  تعود  البيانات  ملكية  اأن  الأ�سل 
التفاق بني اجلهات املعنية على ترتيبات اأخرى لتنظيم ملكية البيانات.

 الف�صــل الرابــــع
جـــودة واأمـــن البيانــــات

املــادة ) 14 (
وم�سداقية  بنيتها  وملءمة  واكتمالها  بياناتها  دقة  تراعي  اأن  املعنية  اجلهة  على  يجب 
اأو اإتاحتها عند جمعها لها، وحتديثها ب�سكل م�ستمر،  م�سدرها، و�سمان جاهزية تبادلها 

وغريها من مبادئ جودة البيانات املعتمدة من قبل الوزارة.

املــادة ) 1٥ (
وقابلة  مفتوحة  و�سيغ  معايري  تتبنى  اأن  بياناتها  تخزين  عند  املعنية  اجلهة  على  يجب 
جديدة  �سيغ  اإلى  البيانات  هذه  بتحويل  تقوم  اأن  عليها  يجب  كما  الرقمية،  للمعاجلة 

ل�سمان ا�ستمرارية ا�ستعمالها فـي امل�ستقبل كلما دعت احلاجة. 

املــادة ) 1٦ (
يجب على اجلهة املعنية اللتزام باإدراج معلومات و�سفـية منا�سبة لبياناتها.
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املــادة ) 1٧ (

تلتزم اجلهة املعنية با�ستخدام تقنيات التبادل والإتاحة الآنية للبيانات قدر امل�ستطاع.

املــادة ) 1٨ (

معلومات  واأمن  �سلمة  ل�سمان  املنا�سبة  التقنية  التدابري  بو�سع  املعنية  اجلهة  تلتزم 

البيانات، ومبا يتفق مع ال�سوابط املعتمدة من قبل الوزارة ومركز الدفاع الإلكرتوين.

 الف�صــــل اخلامـــ�س

تبــــادل البيانــــات

املــادة ) 1٩ (

يجب على اجلهة املعنية اللتزام بتبادل البيانات بدون مقابل مع وحدات اجلهاز الإداري 

املعنية  للجهة  ويجوز  طلبها،  على  بناء  الأخرى  العامة  العتبارية  والأ�سخا�س  للدولة، 

رف�س الطلب خلل )٣0( ثلثني يوما من تاريخ تقدميه، ويجب اأن يكون قرار الرف�س 

م�سببا، وذلك فـي احلالت الآتية:

1 - عدم اخت�سا�س اجلهة مقدمة الطلب فـي النفاذ اإلى البيانات املطلوبة.

2 - وجود قيود قانونية ب�ساأن م�ساركة البيانات.

٣ - عدم ا�ستيفاء اجلهة مقدمة الطلب للمعايري التقنية والأمنية لتبادل البيانات.

املــادة ) 20 (

تـــبادل البيانـــات مــع اجلهــات املخاطبـــة باأحكــــام  يجـــوز للجهــــات غيـــر احلكوميـــة طلـــب 

هذه ال�سرتاتيجية وذلك مبوجب طلب يت�سمن الآتي:

1 - البيانات املطلوب النفاذ اإليها.

2 - الأغرا�س التي �سوف يتم ا�ستخدام البيانات ب�ساأنها.

٣ - ال�سمانات التقنية التي توفرها اجلهة مقدمة الطلب حلماية البيانات.
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املــادة ) 21 (
يجب على اجلهة املعنية عند درا�سة طلب تبادل البيانات املقدم لها وفقا لن�س املادة )20( 

من هذه ال�سرتاتيجية مراعاة الآتي:

اخت�سا�س اجلهة مقدمة الطلب فـي النفاذ اإلى البيانات املطلوبة.  - 1

حاجة اجلهة مقدمة الطلب لتبادل البيانات لإدارة مرفق عام، واأثر هذا التبادل   - 2
على رفع كفاءة اإدارة املرفق.

وجود قيود قانونية ب�ساأن م�ساركة البيانات.  - ٣

ا�ستيفاء اجلهة مقدمة الطلب للمعايري التقنية والأمنية لتبادل البيانات.  - 4

املــادة ) 22 (
املادة  لن�س  اإليها وفقا  املقدمة  البيانات  تبادل  الرد على طلبات  املعنية  يجب على اجلهة 
)20( من هذه ال�سرتاتيجية خلل )٣0( ثلثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب مكتمل، 

ويعترب م�سي هذه املدة دون رد قبول للطلب.

املــادة ) 23 (
يجوز للجهات التي ترف�س طلباتها املقدمة بتبادل املعلومات التظلم اإلى املركز خلل )٣0( 
ثلثني يوما من تاريخ اإخطارها بالرف�س، ويجب على املركز البت فـي التظلم خلل )٣0( 

ثلثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد قبول للتظلم. 

املــادة ) 24 (
يجوز للمركز من تلقاء نف�سه اأن يطلب من اجلهة املعنية اإتاحة بياناتها للعامة اأو تبادلها 
مع جهة حمددة وفقا ملقت�سيات امل�سلحة العامة، كما يجوز للوزارة اأن تطلب من اجلهة 
املعنية اإتاحة اأو تبادل بياناتها، وذلك فـي احلالت التي تتطلبها الإتاحة اأو التبادل لتحقيق 

اأهداف برنامج التحول الرقمي.

املــادة ) 2٥ (
يجـــوز للجهـــة املعنيــة فـــر�س ر�ســـوم على تبـــادل البيانـــــات مــــع اجلهــات غيــــــر احلكوميــــة 
بعد موافقــــة وزارة املاليـــة واجلهات املخت�سة، ومبراعاة اأن تكون تلك الر�سوم غيــر متييزيــة، 

واأن يتم ذلك وفقا للقواعد والإجراءات املن�سو�س عليها فـي القانون املايل. 
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املــادة ) 2٦ (
العامة  العتبارية  الأ�سخا�س  من  وغريها  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  على  يجب 

اللتزام بتبادل بياناتها عرب نظام التكامل، ويجوز فـي حالت ا�ستثنائية ولفرتة موؤقتة، 

با�ستخدام  اأو  التكامل  نظام  ا�ستخدام  دون  مبا�سرة  بياناتها  تبادل  الوزارة،  موافقة  وبعد 

نظام اآخر.

املــادة ) 2٧ (
البيانات معها  تبادل  وافقت على  التي  اتفاقية مع اجلهة  اإبرام  املعنية  يجب على اجلهة 

واأي  ا�ستيفاوؤها  املتطلب  والأمنية  الفنية  واملعايري  للتبادل  الأ�سا�سية  ال�سروط  تت�سمن 

ر�سوم م�ستحقة بعد موافقة وزارة املالية واجلهات املخت�سة وتدخل التفاقية حيز التنفـيذ 

بعد اعتمادها من قبل الوزارة ومركز الدفاع الإلكرتوين.

 الف�صـــل ال�صــاد�س
اإتاحـــة البيانـــات

املــادة ) 2٨ (
يجب على اجلهة املعنية اللتزام باإتاحة بياناتها غري امل�سنفة كبيانات مفتوحة على �سبكة 

الإنرتنت.

املــادة ) 2٩ (
هذه  من   )28( املادة  مبوجب  املتاحة  بياناتها  ب�ساأن  تطبق  اأن  املعنية  اجلهة  على  يجب 

ال�سرتاتيجية �سروطا جتيز ا�ستخدام البيانات لأي غر�س مبا ي�سمل الأغرا�س التجارية، 

املعنية  للجهة  امل�سدر، ويجوز  اإلى  الإ�سارة  ال�ستخدام بخلف  اأي قيود على  ودون و�سع 

فــــر�س ر�ســـــوم علــــى ا�ستخـــدام هـــذه البيانـــات وو�سع �سروط اإ�سافـيـــة ب�ســاأن ا�ستخدامهــا 

املخت�سة،  املالية واجلهات  املركز بعد موافقة وزارة  التي يقرها  ال�ستثنائية  فـي احلالت 

تكلفة  البيانات  ا�ستخدام  املفرو�سة على  الر�سوم  اأن جتاوز  الأحوال ل يجوز  وفـي جميع 

جمعها واإتاحتها. 
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 الف�صــل ال�صابـــع
حفــــظ البيانــــات

املــادة ) 30 (
مدد  جداول  مبراعاة  وذلك  لها،  حاجتها  تنتهي  اأن  اإلى  ببياناتها  املعنية  اجلهة  حتتفظ 
ال�ستبقــــاء املن�ســــو�س عليهــــا فــــي قانـــون الوثائــــق واملحفوظــات الوطنيـــة امل�ســـار اإليــــــه، 

ولئحته التنفـيذية.

املــادة ) 31 (
عنـــد نهايــــة حاجــــة اجلهـــة املعنيـــة اإلى البيانـــات، تقوم اجلهة املعنية باإتلف تلك البيانات 
اأو ترحيلها اإلى هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية اأو الت�سرف فـيها وفقا لقانون الوثائق 

واملحفوظات الوطنية امل�سار اإليه، ولئحته التنفـيذية.

 الف�صـــل الثامـــن
قواعــد البيانــات املرجعيــة

املــادة ) 32 (
بيانات  كقاعدة  اأي جهة  عليها  ت�سرف  بيانات  قاعدة  اأي  اعتماد  بقرار منه  للمركز  يجوز 

مرجعية.
املــادة ) 33 (

يجب اأن يت�سمن قرار املركز ال�سادر وفقا لن�س املادة )٣2( من هذه ال�سرتاتيجية باعتماد 
القاعدة على اأنها قاعدة بيانات مرجعية على الآتي:

1 - ا�سم قاعدة البيانات املرجعية.
2 - ا�سم اجلهة امل�سرفة عليها.

٣ - الأغرا�س التي يجوز لها معاجلة البيانات من قبل اأي جهة اأخرى.
4 - البيانات التي حتتويها قاعدة البيانات املرجعية.

٥ - ا�سم وو�سف لكل خانة فـي قاعدة البيانات. 

املــادة ) 34 (
يحظر على اجلهات املعنية، بخلف اجلهة امل�سرفة على قاعدة البيانات املرجعية، اأن تقوم 
بجمع اأي بيانات واردة فـي قواعد البيانات املرجعية املعتمدة، وتلتزم فـي حال حاجتها لتلك 

البيانات تقدمي طلب اإلى اجلهة امل�سرفة على قاعدة البيانات املرجعية للنفاذ اإليها. 
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املــادة ) 3٥ (
تكون اجلهة امل�سرفة على قاعدة البيانات املرجعية م�سوؤولة عن الآتي:

اتخاذ جميع الإجراءات اللزمة ل�سمان بقاء بيانات القاعدة املرجعية دقيقة وحمدثة.  - 1

�سمان اأن تكون املعلومات فـي قاعدة البيانات املرجعية متاحة للجهات املعنية الأخرى.  - 2

و�سع �سوابط تقنية واأمنية منا�سبة ملراقبة النفاذ اإلى قاعدة البيانات املرجعية.   - ٣

 الف�صـــل التا�صـــع
حــوادث اختـــراق البيانـــات

املــادة ) 3٦ (
فـي حالة وقوع حادثة لخرتاق البيانات، تلتزم اجلهة املعنية باإخطار مركز الدفاع الإلكرتوين 

بوقوع احلادثة فور علمها بها، ويجب اأن يت�سمن الإخطار البيانات الآتية كحد اأدنى:

1 - تفا�سيل وطبيعة البيانات املخرتقة.

2 - ا�سم ورقم هاتف املوظف امل�سوؤول عن متابعة احلادثة فـي اجلهة املعنية.

٣ - التبعات املتوقعة حلادثة اخرتاق البيانات.
4 - التدابري املتخذة اأو املقرتح اتخاذها للتعامل مع حادثة اخرتاق البيانات.

املــادة ) 3٧ (
دون الإخلل بن�س املادة )٣6( من هذه ال�سرتاتيجية، تلتزم اجلهة املعنية باإخطار الأفراد 
الذين ت�سمنت البيانات املخرتقة بياناتهم ال�سخ�سية على الفور، وذلك فـي حالة وجود 

خطر حقيقي على �سلمة البيانات ال�سخ�سية لأولئك الأفراد.

 الف�صــل العا�صـــر
اإدارة البيانـــات فـي اجلهة املعنيــة

املــادة ) 3٨ (
فـيما  املركز  مع  بالتن�سيق  وذلك  املعنية  اجلهة  فـي  البيانات  اإدارة  ق�سم  اأو  دائرة  تتولى 
يخ�س امل�سائل الفنية للبيانات، ومع الوزارة فـيما يخ�س امل�سائل التقنية للبيانات، وتطبيق 

القواعد والنظم والإجراءات املعتمدة ب�ساأن البيانات، ويكون م�سوؤول عن:
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1 - اإعداد ك�سف بيانات اجلهة املعنية.

2 - التن�سيق ب�ساأن ت�سنيف البيانات ومدد ا�ستبقائها مع دائرة اأو ق�سم الوثائق باجلهة.

٣ - تقدمي الدعم الفني للموظفـني فـي تطبيق القواعد والنظم املقررة للبيانات.

4 - تلقي طلبات تبادل البيانات واإتاحة البيانات عند الطلب.

التن�سيق مع دائرة اأو ق�سم الوثائق فـي اجلهة ب�ساأن ترحيل البيانات اإلى هيئة الوثائق   - ٥
واملحفوظات الوطنية واإتلف تلك التي انتهت املدة القانونية حلفظها وفق القواعد 

املقررة.

6 - اإعداد خطة التطوير املتوا�سل جلودة البيانات.

7 - اإعداد تقرير اأداء �سنوي عن بيانات اجلهة.

 الف�صـــل احلـــادي ع�صــر
الإ�صـــراف علــى ال�صرتاتيجيــة

املــادة ) 3٩ (
يخت�س املركز بالإ�سراف على امل�سائل الفنية للبيانات.

املــادة ) 40 (
تخت�س الوزارة بالإ�سراف على امل�سائل التقنية اخلا�سة بالبيانات، ولها ب�سفة خا�سة الآتي:

اإعداد ال�سيا�سات واملعايري اخلا�سة باإدارة وحوكمة البيانات ومتابعة التزام وحدات   - 1
اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة بهذه ال�سيا�سات 

واملعايري.

اإعداد الأدلة الإر�سادية والتوجيهية اللزمة لدعم تطبيق ال�سيا�سات واملعايري.  - 2

اإعداد وتقدمي الور�س التوعوية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س   - ٣
العتبارية العامة.

تبني املبادرات القائمة على البيانات التقنية والتن�سيق بني امل�ستفـيدين من القطاع   - 4
احلكومي واخلا�س.

الإعداد والإ�سراف على تنفـيذ برامج البيانات املفتوحة.  - ٥
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام 

قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115057 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قاعة اأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كر�ستال لالأعمال �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2238 ر.ب: 112، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130064 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفنادق واملوتيالت واملنتجعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرثيا لال�ستثمار والتنمية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1 ر.ب: 321، ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154039 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الر�سالة العاملية للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154103 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: الركن اليماين العاملية �س.م.م

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154106 

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سنان ا�سطناعية، اأدوات تقومي الأ�سنان.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املواقع ال�ساملة للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154301 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارات امل�ستقبل

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154314 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وتف�سيل العبايات.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغالية لالأعمال املتكاملة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية بو�سر، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154704 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: الآراك املثمر

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154829 

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املراقبة القانونية.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: القامو�س العاملي للرتجمة القانونية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154839 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية )م�سروبات غازية(.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: هناء املخيني العاملية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154841 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري القوارب ال�سياحية.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: من�سة الأعمال للتجارة الإلكرتونية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154842 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة ور�سات العمل، تدريب، اإر�ساد التدريب، اإعادة التدريب املهني.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: الآثار املتكاملة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154843 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجناز لالبتكار والتكنلوجيا

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154846 

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية لكرة القدم، اأحذية، اأحذية للريا�سة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الوردة الزرقاء الدولية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154849 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه طازجة حمالت البقالة )مواد غذائية(.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: نهر ال�سفاء �س.�س.و

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154853 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سار الرابع

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154854 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني الإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات بيوت 

العتكاف، خدمات املقاهــي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، 

احلجز  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات  النزل،  خدمات 

فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، 

خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأو دون و�سوبا، تزيني الطعام، معلومات 

ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة ال�ساحة لالأعمال

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154855 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلب�سي للخدمات التجارية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154856 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات والطعام.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: الها�سمي للم�ساريع الدولية املتكاملة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154858 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مقبل املجيني

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154860 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالآلت ومعدات الت�سييد والبناء والهند�سة املدنية 

النفطية واملعدات الثقيلة و�سيانتها، وم�ستودع ب�سائع.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دا�س لال�ستثمار والنقل

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154861 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرجوان نزوى للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154862 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجرة ال�سحابية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154863 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم، خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناظر الزهور البي�ساء للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية القابل، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154865 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور والبخور والكماليات.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإبداع الفني للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154866 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية، ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املها الرحال

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154867 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املها الرحال

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154868 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�س احل�سانة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سانة طفلي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154869 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة املركبات.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم بن مراد بن علي البلو�سي للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12

 

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154870 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة واأقم�سة ومن�سوجات ومتعلقات رجالية ون�سائية.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: جزيرة العجائب املميزة للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154877 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، 

تزيني الطعام.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باعقيل للتغذية والتموين

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154881 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاتروفا

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154884 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت اللمد للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154891 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز مقاعد ال�سفر )اأن�سطـــة وكـــالت ال�سفـــر(، احلجز لل�سفر )اأن�سطة وكالت ال�سفر(، 

ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإىل اخلارج )اأن�سطة وكالت 

لرتياد  النقل  خدمات  اجلوي،  النقل  ال�سفر(،  وكالت  )اأن�سطة  للنقل  احلجز  ال�سفر(، 

الأماكن ال�سياحية.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأنهار الربكة للتجارة واملقاولت

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154895 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري القوارب )ت�سيري قوارب ال�سياحة والغو�س والنزهه وتاأجري الدراجات الهوائية(.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س اخلريان للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154901 

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دفاتر قرطا�سية، اأغلفة للكتب اأو ر�سائل القرطا�سية، قرطا�سية، حامالت ملفات القرطا�سية، 

بكرات لالأ�سرطة الال�سقة لوازم مكتبية، ملفات لوازم مكتبية، اأقالم حرب لوازم مكتبية، 

لوازم مكتبية عدا الأثاث.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز املعرفة والإبداع للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154902 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد �سالح امل�سجري و�سريكه للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154903 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معهد تعليم الإيقاع املو�سيقي والفنون.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: معهد تعليم الإيقاع املو�سيقي والفنون

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154905 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ادلن للتجارة واملقاولت

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154906 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت الع�سائر الطازجة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحر العرب للتجارة واملقاولت والعزل الكيميائي

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154908 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سالت لغ�سل املالب�س )معدات اآللت غ�سيل وقطع غيار للمغا�سل وال�سيانة(، غ�سالت 

عالية ال�سغط.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روئ العا�سمة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154910 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكالت العقارات، تثمني العقارات، اإدارة العقارات، مكاتب العقارات 

وال�سقق ال�سكنية، تاأجري مكاتب عقارات.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: امليا�س لال�ستثمار واخلدمات

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154911 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املالعب الريا�سية )تاأجري مالعب البادل وغريها(.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساريع الريا�سية احلديثة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154913 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ومالب�س  وكماليات  اأطعمة  من  املنازل  فـي  املنتجة  الأ�سر  �سلع  لعر�س  اإلكرتوين  تطبيق 

وغريها من ال�سلع.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: لك اأنت للخدمات التجارية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154915 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

خدمات  ال�سناعية،  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات 

تنظيم  ا�ست�سارات  الأعمال،  فـي  احلقائق  تق�سي  الأعمال،  تقييم  الكفاية،  فـي  اخلرباء 

الأعمال، اأبحاث الأعمال، العالقات العامة، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات 

الأعمال املهنية، خدمات الو�ساطة التجارية، التفاو�س وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب 

الغري، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء، خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: متابعة التنفـيذ

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154916 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم مواد دعائية، ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن، دعاية واإعالن، الإعالن والدعاية 

املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، كتابة ن�سو�س الدعاية والإعالن، اإنتاج الأفالم الإعالنية، 

ت�سويق.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: نحن

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154918 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات جتميل.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ح�سن اإبراهيم البلو�سي للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/14 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154919 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املالب�س اجلاهزة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الوحدة للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/14 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154921 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتجمة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوا�سل لالأعمال

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/14 

  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154922 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والأحذية والكماليات الأخرى.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ابن كربا�س للتجارة واملقاولت

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/14 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154924 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم:  خط ال�سماء العاملية لال�ستثمار

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/14 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154928 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: رفد الأعمال لال�ستثمار

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154930 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: منطقة الت�سويق

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربة، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154936 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم:  م�ساريع اأوج املتكاملة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154937 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية، تاأجري ال�سيارات.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم:  ال�ستوائية للعطالت ال�سياحية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154938 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبعني للتطوير والأعمال

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154939 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الربجميات كخدمات SaaS، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، ا�ست�سارات فـي 

الربجميات احلا�سوبية.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: منت�سر الروا�س للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154940 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحن وتعبئة البهارات والتوابل.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت الريفـي لالأعمال التجارية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154941 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سطورة م�سقط لالأعمال

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154942 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت البقالة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات املوالح احلديثة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154943 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم:  الهمم ال�ساعدة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154945 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبعة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: غزلن الوادي الأخ�سر للتجارة �س.م.م

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154946 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات واملركبات.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلزرج الدولية لالأعمال �س.�س.و

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154947 

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأعالف احليوانية.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سانع الغبرياء العاملية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154949 

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأطفال،  �سراويل  جاهزة،  مالب�س  مالب�س،  قم�سان،  ق�سرية،  جوارب  كتانية،  مالب�س 

بنطلونات ق�سرية مالب�س، بنطلونات، مالب�س خارجية، اأو�سحة، ياقات قم�سان، جالبيات 

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

للمواليد، قم�سان للريا�سة، مراييل مالب�س، قفافـيز، عباءات ن�سائية، مالب�س لل�ساطئ، 

كعوب  لل�سدر،  م�ســـدات  داخلــــية،  �سراويـــل  �سنادل،  خ�سبية،  اأحذية  ف�ساتني،  بيجامات، 

اأحذية،  مالب�س،  جاكيتات  مالب�س،  ال�سوف  من  جاكيتات  ف�سفا�سة،  اأثواب  لالأحذية، 

لبا�س هندي،  �ساري  البدنية، مالب�س جلدية،  للريا�سة  داخلية، مالب�س  ن�سائية  مالب�س 

قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، تنانري مع �سراويل خمفـية حتتها، مالب�س داخلية كتانية، 

قم�سان داخلية للريا�سة، مالب�س مطرزة.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفـينة ال�سويق للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154954 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الفخامة احلديثة ال�ساملة للتجارة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154955 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الأطعمه وامل�سروبات )مطعم(.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الب�سر الوطنية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154956 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س )مغ�سلة(.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليال�س الندى للتجارة واملقاولت

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149726

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: النافورة العذبة

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 220 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155948

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب )معاهد تدريب(.

با�صــــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوؤ�س�سة الذهبية

اجلن�صيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

 

 
 

 
 

 

-67-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127419

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سالة الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فردو�س املعمرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152540

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإعادة التدريب املهني )تقدم الأكادميية التدريب الإداري التخ�س�سي فـي اأكرث من جمال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الريامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152687

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز طبي، العيادات الطبية غري املتخ�س�سة، ال�سيدليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوابة املتعددة للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154589

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ع�سل نحل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عذاري اجلزيرة العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154702
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والأع�ساب  الفطريات  زراعية عدا مبيدات  كيماويات  اإلى طني احلفر،  كيميائية  اإ�سافات 
طني  نباتية،  اأو  حيوانية  اأولية  مواد  زلل  والطفـيليات،  واحل�سرات  واحل�سائ�س  ال�سارة 
احلفر، �سليلوز، عجينة الورق، اأ�سمدة، م�ستح�سرات ت�سميد، دبال، طني اخلزف ال�سيني، 
تراب نقاعي، مادة حافظة للمباين عدا الدهانات والزيوت، مواد حافظة للمباين الأجرية 
�سناعة  فـي  ي�ستخدم  تراب  للزراعة،  تربة  �سيليكات،  �سليكات،  والزيوت،  الدهانات  عدا 
الن�سيج، اأكا�سيد عنا�سر الأتربة النادرة، رمل طيني، خث �سماد، مواد حافظة للقرميد عدا 
الدهانات والزيوت، �سماد طبيعي، تراكيب ل�سناعة خزفـيات فنية، تراب دياتومي، �سماد 

دبايل �سطحي، تربة تاأ�سي�س، ه�سامة ع�سوية �سماد، تربة �سطحية، �سماد حيواين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تربة ال�سدود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155120
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي )خدمات الكافـيه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طالل احل�سرمي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155134

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تلميع املركبات، التلميع بالورني�س، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوربت للخدمات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155192

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات �سالونات التجميل، امل�ساج التدليك، العناية باأظافر اليدين، خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرثاء املثمر للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155193

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية )اأن�سطة م�سغلي اجلولت ال�سياحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعادة الأبدية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155231

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سحن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرقي الفريدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155342

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي )بيع املرطبات واحللويات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع م�سقط املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155513

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البناء )مقاولت البناء وما ي�سملها من بيع وخدمــات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو املوؤيد لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155650

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري العقارات، اإدارة العقارات، ال�سم�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوتاد �سحار املميزة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155718

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرية للحلول التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155915

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العمليات املنفذة على الأحجار اخل�سنة خارج املحاجر مثل الن�سر والطحن وال�سقل ...اإلخ، 

معاجلة املعادن )طحن الأحجار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحار املتقدمة للكيماويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155921

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء )مقاولت البناء والت�سييد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع الب�ستان للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155932

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات العيادات الطبية، خدمات العالج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما م�سقط الأولى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155980

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خبز بدون خمرية، خبز بان، خبز زجنبيل، خبز )�سناعة اخلبز والفطائر ومنتجاته(، خبز 

اأفرجي، لب خبز، قطع خبز حمم�س، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، خبز بال�سوكولتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العرفان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155986
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، 
تاأجري برامج حا�سوب، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، �سيانة برامج حا�سوب، 
اأنظمة حا�سوب، اختبار كفاءة املركبات على الطرق، ن�سخ  اأنظمة حا�سوب، ت�سميم  حتليل 
مواقع  تفعيل  لالآخرين،  الإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  احلا�سوب،  برامج 
التحويل  بخالف  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل  حا�سوبية،  برامج  حتميل  الإنرتنت، 
املادي، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، تاأجري خادمات ال�سبكة، خدمات الوقاية من 
الفـريو�سات احلا�سوبية، توفـري اأجهزة بحث فـي الإنرتنت، متثيل الرقمي للوثائق م�سح، 
مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع الإنرتنت، 
الإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية  والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات  توفـري 
املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  فـي  للخدمات  موردة  خارجية  جهات  ال�سحابية،  احلو�سبة 
تكنولوجيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات 
احلا�سوب، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، ال�ست�سارات فـي 
جمال الأمن املعلوماتي، فك ت�سفـري الهواتف النقالة، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن 
الأعطال، اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات 
تكنولوجيا املعلومات، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال الأمن على الإنرتنت، خدمات ال�ست�سارة 
فـي جمال اأمن البيانات، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن نفاذ اأو اخرتاق للبيانات بدون 
ت�سريح، مراقبة اإلكرتونية لن�ساط ا�ستخدام بطاقة الئتمان للك�سف عن الغ�س عن طريق 
املعلومات  تكنولوجيا  الربجميات، من�سات  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  تطوير  الإنرتنت، 
كخدمات PaaS، تطوير النظام ال�سا�سي للكمبيوتر، خدمات التنقيب فـي جمال ال�سناعات 

النفطية والغازية والتعدين، اأبحاث فـي جمال تقنيات الت�سالت عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العبقري للحلول الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155998

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلنة اخل�سراء للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156005

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�ست�سارات املعمارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عايدة للت�سميم املعماري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156011

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جلخ، �سابون، ملمع للغ�سيل والكي، م�ستح�سرات مكياج، م�ستح�سرات جتميل، 

خال�سات زهور عطور، م�ستح�سرات تنظيف، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات 

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

عطور زيوت طيارة، زيوت عطرية، زيوت لغايات التجميل، زيوت لغايات التنظيف، �سامبو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة غرب �ساللة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150333

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمم االأربع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156578

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم )كافـي - مطاعم - مقهى(، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سني بن علي لالأعمال �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153165

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الأفكار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155017

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متكني العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155331

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سرار امل�ستقبل الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155341

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبريز لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155360

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم رحالت بحرية، خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية، ترتيب الرحالت ال�سياحية، 

حجز مقاعد ال�سفر، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سطرجن لال�ستثمار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155287

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو وليد ال�سائغ للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152504

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قوارب ويخوت مبا فـي ذلك زوارق العبور، قوارب �سيد ال�سمك، قوارب الركاب، قوارب ذات 

قوارب  امل�ستك�سفـني،  فارهة، يخوت  ذات حمركات، يخوت  �سفن، يخوت، يخوت  حمركات، 

امل�ستك�سفـني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج ل�سناعة القوارب )ذات م�سوؤولية حمدودة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد، الرا�سدية 1، عجمان، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154169
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإر�سال  خدمات  الر�سائل،  واإر�سال  اللكرتوين  الربيد  خدمات 
الر�سائل اللكرتونية، خدمات اإر�سال الر�سائل ال�سوتية اللكرتونية، 

الويب(،  عرب  ر�سائل  )اإر�سال  النرتنت  لعناوين  اأنواعها  بجميع  الر�سائل  توجيه  اإعادة 
اإر�سال الر�سائل متعددة الو�سائط  اإر�سال الر�سائل اللكرتونية الفورية، خدمات  خدمات 
)ام ام ا�س(، خدمات اإر�سال الر�سائل عرب النرتنت، توفـري خدمات اإر�سال الر�سائل الفورية، 
اإر�سال الر�سائل الن�سية،  اإر�سال الر�سائل اللكرتونية، خدمات  اأنظمة  اإلى  توفـري و�سول 

خدمات اإر�سال الر�سائل املوحدة )يو ام ا�س(، خدمات اإر�سال الر�سائل الفـيديوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة الإمارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3838، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154170
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الر�سائل  اإر�سال  برجميات  الفورية،  الر�سائل  اإر�سال  برجميات 
اإر�سال  وبرجميات  اللكرتوين  الربيد  للتنزيل،  القابلة  الفورية 
والأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  ولوازم  كمبيوتر  اأجهزة  الر�سائل، 

وتطبيقات  للتنزيل  القابلة  والربجميات  الكمبيوتر  وبرجميات  بالكمبيوتر  امللحقة 
الربجميات، خدمات الويب لالت�سال بوا�سطة البيانات )برجميات الأجهزة البينية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة الإمارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3838، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154171
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القابلة  والربجميات  الكمبيوتر  برامج  وا�ستخدام  وتطوير  اإن�ساء 
الويب  خدمات  وت�سغيل  تطوير  الربجميات،  وتطبيقات  للتنزيل 

لالت�سال بوا�سطة البيانات )برجميات الأجهزة البينية(، برجميات كخدمة )ا�س اإيه اإيه 
ا�س(، من�سات كخدمة )بيه اإيه اإيه بيه(، خدمات احلو�سبة ال�سحابية، تنفـيذ وا�ست�سارات 
و�سيانة برامج الكمبيوتر والربجميات وتطبيقات الربجميات وال�ست�سارات فـيما يتعلق 

با�ستخدام تطبيقات الربجميات بجميع اأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة الإمارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3838، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154273
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل مل�ساركة وتن�سيق النقل والت�سليم وخدمات �ساعي 
الربيد ال�سريع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طلبات للتجارة العامة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: القطعة 002، رقم الوحدة 00029، مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي، 
�سارع �سامل املبارك، حمافظة حويل، ال�ساملية، الكويت.

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154274

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اخلدمات الإعالنية والرتويجية، توجيه الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم، خدمات اإدارة 

الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم، خدمات الطلبات املحو�سبة لالأطعمة والبقالة، خدمات 

الطلبات املحو�سبة التي تعر�س ال�سلع ال�ستهالكية لالآخرين والأطعمة والبقالة، خدمات 

والبقالة،  والأطعمة  لالآخرين  ال�ستهالكية  ال�سلع  تعر�س  التي  النرتنت  عرب  الطلبات 

تفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب النرتنت التي تعر�س ال�سلع 

النرتنت،  عرب  البقالة  حمالت  خدمات  والبقالة،  والأطعمة  لالآخرين  ال�ستهالكية 

خدمات مقارنة الت�سوق، خدمات مراقبة واإدارة وتتبع الطرود وال�سحنات، خدمات مراقبة 

الت�سليم فـي الوقت املحدد لأغرا�س الأعمال، خدمات  وتتبع الطرود وال�سحنات ل�سمان 

ا�ست�سارات اإدارة الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم، توفـري اأنظمة اأ�سا�سها الويب وبوابات 

عرب النرتنت فـي جمال التجارة بني امل�ستهلكني والأعمال التجارية للم�ستهلكني لإدخال 

التجار  قبل  من  لال�ستخدام  بامل�ستهلكني  اخلا�سة  التف�سيالت  معلومات  وتعديل  واإدارة 

لإن�ساء واإدارة العرو�س للت�سليم للم�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طلبات للتجارة العامة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: القطعة 002، رقم الوحدة 00029، مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي، 

�سارع �سامل املبارك، حمافظة حويل، ال�ساملية، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154275
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خلدمات  واحلجز  الت�سليم  بخدمات  متعلقة  معلومات  تعر�س  الكرتونية  مواقع  توفـري 
وت�سليم  نقل  الطرود،  ت�سليم  الأطعمة،  ت�سليم  ال�سلع،  وتخزين  تغليف  النقل،  الت�سليم، 
الب�سائع، ت�سليم الر�سائل، الت�سليم ال�سريع للب�سائع بوا�سطة املركبات، توفـري املعلومات 
املتعلقة بجمع وت�سليم الأ�سول اأثناء النقل، خدمات الت�سليم، التخزين املوؤقت ملواد الت�سليم، 
توفـري املعلومات ومعلومات التتبع لأطراف ثالثة فـيما يتعلق بحالة ال�ستالم والت�سليم 

عرب الو�سول لالإنرتنت اأو بوا�سطة الهاتف، توفـري تتبع الكرتوين للطرود لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طلبات للتجارة العامة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: القطعة 002، رقم الوحدة 00029، مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي، 
�سارع �سامل املبارك، حمافظة حويل، ال�ساملية، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154276
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سميم وتطوير الربامج، ت�سميم وتطوير الربامج لتطوير املواقع اللكرتونية، تطوير 
املواقع  لتطوير  الربامج  تاأجري  البيانات،  قواعد  واأنظمة  الربامج  و�سيانة  وحتديث 
برامج  وتطوير  ت�سميم  الربامج،  وتطوير  بت�سميم  املتعلقة  ال�ست�سارات  اللكرتونية، 
الكمبيوتر للتحكم فـي العمليات، ت�سميم وتطوير برامج الكمبيوتر لإدارة �سل�سلة التوريد، 
ت�سميم وتطوير الربامج فـي جمال تطبيقات الهواتف املتحركة، ت�سميم وتطوير برامج 
الإلكرتونية،  الأعمال  وبوابات  التوريد  �سل�سلة  واإدارة  اللوج�ستية  للخدمات  الكمبيوتر 
الربامج  وتطوير  ت�سميم  البيانات،  وح�ساب  لتقييم  الكمبيوتر  برامج  وتطوير  ت�سميم 
لتوريد واإدارة البيانات، تخطيط وت�سميم وتطوير و�سيانة املواقع اللكرتونية لالآخرين، 
)خدمات  لالآخرين  اللكرتونية  املواقع  اأ�سا�سها  التي  املعلومات  فهار�س  وت�سميم  اإن�ساء 

تكنولوجيا املعلومات(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طلبات للتجارة العامة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: القطعة 002، رقم الوحدة 00029، مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي، 

�سارع �سامل املبارك، حمافظة حويل، ال�ساملية، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154831
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات، خدمات اأماكن الإقامة املوؤقتة، خدمات توفـري النزل 
ال�سياح وغرف الإجتماعات واخليم،  اإقامة  وخميمات العطالت وبيوت الإعتكاف واأماكن 
خدمات احلجز جلميع ما ذكر اآنفا، خدمات توفـري املقاهي والكافترييات والتزويد بالطعام 

وال�سراب واملطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم روؤيا ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 482018، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

-88-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154832
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من  الوقاية من  اللك، مواد  والورني�س وطالءات  الدهانات 
اأو  �سكل رقائق  فـي  راتنج طبيعي خام، معادن  الألوان،  تثبيت  التلوين، مواد  التلف، مواد 

م�سحوق ل�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوروغراف للتجارية �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

مكتب رقم 202، ملك بن ظاغن القاب�سة، �سارع خالد بن الوليد،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151844
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

منتجات التغليف والأكيا�س الورقية والعبوات الورقية لالأطعمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طلبات للتجارة العامة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: القطعة 002، رقم الوحدة 00029، مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي، 

�سارع �سامل املبارك، حمافظة حويل، ال�ساملية، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152362
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الت�سال  واأدوات  اأجهزة  الت�سال،  واأدوات  واأجهزة  والهاتف  الت�سالت  واأدوات  اأجهزة 
البيانات  وا�سرتجاع  وا�ستقبال  واإدخال  وتخزين  ونقل  ملعاجلة  واأدوات  اأجهزة  بالبيانات، 
م�سفرة  فـيديوهات  اأو  بيانية  �سور  اأو  �سوت  اأو  ن�سو�س  اأو  بيانات  �سكل  على  تكون  التي 
واأجهزة ل�سلكية حممولة حتديدا م�ساعدات رقمية  ال�سيغ، وحدات  اأو تركيبة من هذه 
وبطاقات  ذكية  وهواتف  خلوية  وهواتف  متحركة  وهواتف  ل�سلكية  وهواتف  �سخ�سية 
هيئة  على  ذكية  هواتف  ذكية،  �ساعات  ذكية،  هواتف  م�سبقا،  وم�سجلة  فارغة  ممغنطة 
اأو  الذكية  الهواتف  اإلى  البيانات  نقل  ميكنها  اأ�ساور  �سكل  على  و�ساعات  �ساعات  �ساعات، 
الأجهزة اللكرتونية الأخرى، اأجهزة ات�سالت قابلة للب�س، اأجهزة كمبيوتر قابلة للب�س، 
اأجهزة تعقب لأنظمة حتديد املواقع، علب للهواتف الذكية، بطاقات وحدة تعريف امل�سرتك 
)�سيم(، بطاقات حمتوية على معاجلة دقيقة، بطاقات هاتف، و�سائط لتخزين املعلومات 
والبيانات وال�سور وال�سوت مبا فـي ذلك الأقرا�س امل�سغوطة، و�سائط قراءة اآلية، اأجهزة 
واأدوات ا�ستقبال واإر�سال لالأقمار ال�سناعية، اأجهزة فك الت�سفـري، اأجهزة واأدوات وو�سائط 
لت�سجيل ون�سخ وحمل وتخزين ومعاجلة ونقل وبث وا�سرتجاع ون�سخ املو�سيقى وال�سوت 
قراءة  و�سائط  والرموز،  والبيانات  واملعلومات  والربامج  والإ�سارات  والن�سو�س  وال�سور 
اآلية، �سوت وفـيديو وبيانات رقمية )قابلة للتنزيل( مبا فـي ذلك ر�سومات بيانية وتطبيقات 
اأو  الكمبيوتر  بيانات  قواعد  من  مقدمة  رنني  ونغمات   3 بي  ام  مو�سيقى  وملفات  برامج 
)قابلة  الرقمية  الو�سائط  حمتوى  الأخرى،  اللكرتونية  ال�سبكات  من  اأو  النرتنت  من 
للتنزيل( مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات وال�سور 
واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور والر�سومات البيانية ونغمات الرنني املقدمة من 
قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرتنت اأو ال�سبكات اللكرتونية الأخرى، األعاب الكمبيوتر، 
من  البيانية  وال�سور  الب�سرية  ال�سمعية  وامللفات  ال�سوت  لتنزيل  اأجهزة  الألعاب،  برامج 
قواعد بيانات الكمبيوتر اأو من النرتنت اأو ال�سبكات اللكرتونية الأخرى، هواتف ل�سلكية 

وهواتف متحركة، برامج كمبيوتر، برامج تطبيقات، من�سورات الكرتونية قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذاكونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي14 2اف ان، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

-90-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152364

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الت�سالت، الت�سالت والت�سالت املتحركة والت�سالت عرب الهاتف والت�سالت 

عرب الأقمار ال�سناعية والت�سالت عرب الهواتف اخللوية والهواتف الال�سلكية واخللوية 

الال�سلكي،  والت�سال  الال�سلكي  النداء  عرب  الت�سال  وخدمات  الال�سلكي  والفاك�س 

اأجهزة الت�سالت والراديو والهاتف الال�سلكي واأجهزة الفاك�س  اإكراء وا�ستئجار وتاأجري 

الال�سلكي، ات�سال البيانات عرب الراديو وعرب الت�سالت وعرب الأقمار ال�سناعية، خدمات 

�سبكات  الت�سال والت�سالت عرب  ال�سوت، خدمات  وا�ستقبال  اإر�سال  الت�سال على هيئة 

الهواتف  عرب  الر�سائل  وت�سليم  واإر�سال  جتميع  النرتنت،  عرب  اأو  العاملية  الكمبيوتر 

الهاتف  على  الرد  خدمات  وال�سور،  والبيانات  ال�سوت  وا�ستقبال  املتحركة  والهواتف 

وخدمات الربيد اللكرتوين لالآخرين، خدمات الرد الآيل على الهاتف، خدمات الرتقيم 

ال�سرقة،  اأو  الفقدان  اأو  الأعطال  حالة  فـي  البديلة  الت�سالت  اأجهزة  اإعارة  ال�سخ�سي، 

)مبا  املعلومات  ات�سالت  لالنرتنت،  الو�سول  خدمات  حتديدا  النرتنت  خدمات  توفـري 

فـي ذلك �سفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر واأي من البيانات الأخرى، خدمات الربيد 

اللكرتوين، توفـري بيانات الكرتونية ل�سا�سات العر�س املخ�س�سة على اأجهزة الت�سالت، 

توفـري خدمات بروتوكول تطبيق ل�سلكي مبا فـي ذلك تلك اخلدمات التي ت�ستخدم قناة 

ات�سال اآمنة، خدمات الت�سالت والت�سال لتحديد وتعقب الأ�سخا�س والأ�سياء، خدمات 

بوا�سطة  البيانات  نقل  البيانات،  تبادل  خدمات  بعد،  عن  الت�سالت  وتو�سيل  توجيه 

الت�سالت، تدفق البيانات، تدفق حمتوى الو�سائط الرقمي مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج 

وال�سور  والبيانات  والن�سو�س  واملو�سيقى  والفـيديوهات  الراديو  وبرامج  التلفزيون 

والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب النرتنت اأو �سبكات ات�سالت، تو�سيل حمتوى 

الو�سائط الرقمية مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات 

عرب  الرنني  ونغمات  البيانية  والر�سومات  وال�سور  والبيانات  والن�سو�س  واملو�سيقى 
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النرتنت اأو �سبكات ات�سالت، خدمات نقل البيانات، خدمات بث البيانات، بث اأو نقل برامج 

بوا�سطة  الو�سائط  متعددة  الرقمي  والفـيديو  ال�سوت  نقل حمتوى  والتلفزيون،  الراديو 

وغريها  كمبيوتر  �سبكات  عرب  والفـيديو  ال�سوت  مللفات  اللكرتوين  النقل  الت�سالت، 

تو�سيل  اليوم،  اأخبار  عن  ومعلومات  الأخبار  نقل  اللكرتونية،  الت�سالت  �سبكات  من 

املو�سيقى الرقمية بوا�سطة الت�سالت، توفـري و�سول ملواقع ال�سبكات الجتماعية، خدمات 

حتديدا  الر�سائل  اإر�سال  خدمات  امل�ساهدة،  وبيانات  التلك�س  وخدمات  املرئية  الن�سو�س 

بيانية  ر�سوم  اأو  �سوت  اأو  ن�سو�س  �سيغة  فـي  الر�سائل  اإر�سال  واإعادة  وا�ستقبال  اإر�سال 

الربيد  خدمات  املوحدة،  الر�سائل  اإر�سال  خدمات  ال�سيغ،  هذه  من  تركيبة  اأو  فـيديو  اأو 

ال�سوتي، توفـري خدمات �سبكات البيانات، خدمات عقد املوؤمترات املرئية، خدمات الهواتف 

املرئية، توفـري تو�سيالت الت�سالت بالنرتنت اأو قواعد البيانات، نقل الر�سائل والبيانات 

وال�سور عرب الكمبيوتر، خدمات الت�سال بالكمبيوتر، توفـري وا�ستئجار وقت الو�سول اإلى 

قواعد بيانات الكمبيوتر و�سبكات الت�سال التفاعلية بالكمبيوتر واملواد املرجعية، توفـري 

املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذاكونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي14 2اف ان، 

اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152366
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الت�سال  واأدوات  اأجهزة  الت�سال،  واأدوات  واأجهزة  والهاتف  الت�سالت  واأدوات  اأجهزة 
البيانات  وا�سرتجاع  وا�ستقبال  واإدخال  وتخزين  ونقل  ملعاجلة  واأدوات  اأجهزة  بالبيانات، 
م�سفرة  فـيديوهات  اأو  بيانية  �سور  اأو  �سوت  اأو  ن�سو�س  اأو  بيانات  �سكل  على  تكون  التي 
واأجهزة ل�سلكية حممولة حتديدا م�ساعدات رقمية  ال�سيغ، وحدات  اأو تركيبة من هذه 
وبطاقات  ذكية  وهواتف  خلوية  وهواتف  متحركة  وهواتف  ل�سلكية  وهواتف  �سخ�سية 
هيئة  على  ذكية  هواتف  ذكية،  �ساعات  ذكية،  هواتف  م�سبقا،  وم�سجلة  فارغة  ممغنطة 
اأو  الذكية  الهواتف  اإلى  البيانات  نقل  ميكنها  اأ�ساور  �سكل  على  و�ساعات  �ساعات  �ساعات، 
الأجهزة اللكرتونية الأخرى، اأجهزة ات�سالت قابلة للب�س، اأجهزة كمبيوتر قابلة للب�س، 
اأجهزة تعقب لأنظمة حتديد املواقع، علب للهواتف الذكية، بطاقات وحدة تعريف امل�سرتك 
)�سيم(، بطاقات حمتوية على معاجلة دقيقة، بطاقات هاتف، و�سائط لتخزين املعلومات 
والبيانات وال�سور وال�سوت مبا فـي ذلك الأقرا�س امل�سغوطة، و�سائط قراءة اآلية، اأجهزة 
واأدوات ا�ستقبال واإر�سال لالأقمار ال�سناعية، اأجهزة فك الت�سفـري، اأجهزة واأدوات وو�سائط 
لت�سجيل ون�سخ وحمل وتخزين ومعاجلة ونقل وبث وا�سرتجاع ون�سخ املو�سيقى وال�سوت 
قراءة  و�سائط  والرموز،  والبيانات  واملعلومات  والربامج  والإ�سارات  والن�سو�س  وال�سور 
اآلية، �سوت وفـيديو وبيانات رقمية )قابلة للتنزيل( مبا فـي ذلك ر�سومات بيانية وتطبيقات 
اأو  الكمبيوتر  بيانات  قواعد  من  مقدمة  رنني  ونغمات   3 بي  ام  مو�سيقى  وملفات  برامج 
)قابلة  الرقمية  الو�سائط  حمتوى  الأخرى،  اللكرتونية  ال�سبكات  من  اأو  النرتنت  من 
للتنزيل( مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات وال�سور 
واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور والر�سومات البيانية ونغمات الرنني املقدمة من 
قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرتنت اأو ال�سبكات اللكرتونية الأخرى، األعاب الكمبيوتر، 
من  البيانية  وال�سور  الب�سرية  ال�سمعية  وامللفات  ال�سوت  لتنزيل  اأجهزة  الألعاب،  برامج 
قواعد بيانات الكمبيوتر اأو من النرتنت اأو ال�سبكات اللكرتونية الأخرى، هواتف ل�سلكية 

وهواتف متحركة، برامج كمبيوتر، برامج تطبيقات، من�سورات الكرتونية قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذاكونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي14 2اف ان، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152367

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الت�سالت، الت�سالت والت�سالت املتحركة والت�سالت عرب الهاتف والت�سالت 

عرب الأقمار ال�سناعية والت�سالت عرب الهواتف اخللوية والهواتف الال�سلكية واخللوية 

الال�سلكي،  والت�سال  الال�سلكي  النداء  عرب  الت�سال  وخدمات  الال�سلكي  والفاك�س 

اأجهزة الت�سالت والراديو والهاتف الال�سلكي واأجهزة الفاك�س  اإكراء وا�ستئجار وتاأجري 

الال�سلكي، ات�سال البيانات عرب الراديو وعرب الت�سالت وعرب الأقمار ال�سناعية، خدمات 

�سبكات  الت�سال والت�سالت عرب  ال�سوت، خدمات  وا�ستقبال  اإر�سال  الت�سال على هيئة 

الهواتف  عرب  الر�سائل  وت�سليم  واإر�سال  جتميع  النرتنت،  عرب  اأو  العاملية  الكمبيوتر 

الهاتف  على  الرد  خدمات  وال�سور،  والبيانات  ال�سوت  وا�ستقبال  املتحركة  والهواتف 

وخدمات الربيد اللكرتوين لالآخرين، خدمات الرد الآيل على الهاتف، خدمات الرتقيم 

ال�سرقة،  اأو  الفقدان  اأو  الأعطال  حالة  فـي  البديلة  الت�سالت  اأجهزة  اإعارة  ال�سخ�سي، 

)مبا  املعلومات  ات�سالت  لالنرتنت،  الو�سول  خدمات  حتديدا  النرتنت  خدمات  توفـري 

فـي ذلك �سفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر واأي من البيانات الأخرى، خدمات الربيد 

اللكرتوين، توفـري بيانات الكرتونية ل�سا�سات العر�س املخ�س�سة على اأجهزة الت�سالت، 

توفـري خدمات بروتوكول تطبيق ل�سلكي مبا فـي ذلك تلك اخلدمات التي ت�ستخدم قناة 

ات�سال اآمنة، خدمات الت�سالت والت�سال لتحديد وتعقب الأ�سخا�س والأ�سياء، خدمات 

بوا�سطة  البيانات  نقل  البيانات،  تبادل  خدمات  بعد،  عن  الت�سالت  وتو�سيل  توجيه 

الت�سالت، تدفق البيانات، تدفق حمتوى الو�سائط الرقمي مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج 

وال�سور  والبيانات  والن�سو�س  واملو�سيقى  والفـيديوهات  الراديو  وبرامج  التلفزيون 

والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب النرتنت اأو �سبكات ات�سالت، تو�سيل حمتوى 

الو�سائط الرقمية مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات 

عرب  الرنني  ونغمات  البيانية  والر�سومات  وال�سور  والبيانات  والن�سو�س  واملو�سيقى 
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النرتنت اأو �سبكات ات�سالت، خدمات نقل البيانات، خدمات بث البيانات، بث اأو نقل برامج 

بوا�سطة  الو�سائط  متعددة  الرقمي  والفـيديو  ال�سوت  نقل حمتوى  والتلفزيون،  الراديو 

وغريها  كمبيوتر  �سبكات  عرب  والفـيديو  ال�سوت  مللفات  اللكرتوين  النقل  الت�سالت، 

تو�سيل  اليوم،  اأخبار  عن  ومعلومات  الأخبار  نقل  اللكرتونية،  الت�سالت  �سبكات  من 

املو�سيقى الرقمية بوا�سطة الت�سالت، توفـري و�سول ملواقع ال�سبكات الجتماعية، خدمات 

حتديدا  الر�سائل  اإر�سال  خدمات  امل�ساهدة،  وبيانات  التلك�س  وخدمات  املرئية  الن�سو�س 

بيانية  ر�سوم  اأو  �سوت  اأو  ن�سو�س  �سيغة  فـي  الر�سائل  اإر�سال  واإعادة  وا�ستقبال  اإر�سال 

الربيد  خدمات  املوحدة،  الر�سائل  اإر�سال  خدمات  ال�سيغ،  هذه  من  تركيبة  اأو  فـيديو  اأو 

ال�سوتي، توفـري خدمات �سبكات البيانات، خدمات عقد املوؤمترات املرئية، خدمات الهواتف 

املرئية، توفـري تو�سيالت الت�سالت بالنرتنت اأو قواعد البيانات، نقل الر�سائل والبيانات 

وال�سور عرب الكمبيوتر، خدمات الت�سال بالكمبيوتر، توفـري وا�ستئجار وقت الو�سول اإلى 

قواعد بيانات الكمبيوتر و�سبكات الت�سال التفاعلية بالكمبيوتر واملواد املرجعية، توفـري 

املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذاكونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي14 2اف ان، 

اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154172
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  الأرز،  ال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
اخلل  اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  وع�سل  ال�سكر 

وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حمام�س ومطاحن بن العميد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الرابع، برج اأحمد، �سرق، �سارع اخلليج 
العربي، مدينة الكويت 00965، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154173
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافـية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 
فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�س )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حمام�س ومطاحن بن العميد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الرابع، برج اأحمد، �سرق، �سارع اخلليج 
العربي، مدينة الكويت 00965، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154174
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حمام�س ومطاحن بن العميد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الرابع، برج اأحمد، �سرق، �سارع اخلليج 

العربي، مدينة الكويت 00965، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154175
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حمام�س ومطاحن بن العميد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

مدينة  العربي،  اخلليج  �سارع  �سرق،  اأحمد،  برج  الرابع،  الطابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت 00965، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123370

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة املثالية الأولى �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152047

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر، حجز مقاعد ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأكرب للعطالت والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152929
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  م�سجلة،  حا�سوب  برامج 
من�سورات الكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب 
حا�سوب، حتميل نغمات للهواتف النقالة، حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، 

تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات كتب اإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش 11411، �ش.ب: 478،  املوؤمترات،  املكرمة، حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:اأبوغزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152930
فـي الفئة 1٦ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبوعات،  كتابة،  مواد  كتب،  كتالوجات،  مالحظات،  دفاتر  كرا�سات،  دوريات،  �سحف، 
من�ســـورات مطبوعــة، كتــب موجــزة اأدلــة، ورق كتابــة، كتيبات، قرطا�سية، بيانات اإعالنية، 

جمالت دوريات، تقاومي، ق�س�ش م�سورة، ن�سرات اأخبارية دورية، ن�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش 11411، �ش.ب: 478،  املوؤمترات،  املكرمة، حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:اأبوغزاله للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152931
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر الكتب، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، خدمات املكتبات املتجولة، تنظيم واإدارة ندوات، 
تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة الجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، تنظيم 
املعار�ش لغايات ثقافية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، 
الإنرتنت،  على  الإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم 
للتنزيل،  القابلة  الفورية غري  الإلكرتونية  املطبوعات  الإلكرتوين، توفري  املكتبي  الن�سر 
تقدمي التقارير امل�سورة، خدمات مرا�سلي الأنباء، ن�سر الن�سو�ش خالف ن�سو�ش الدعاية 
اإر�ساد التدريب، توفري الفيديوهات  اإنتاج الأفالم، بخالف الأفالم الإعالنية،  والإعالن، 
غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من 

خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش 11411، �ش.ب: 478،  املوؤمترات،  املكرمة، حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153201
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي الربخي للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: ٦/2022/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153513
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سنان غري  ال�سخ�سية، منظفات  العناية  م�ستح�سرات جتميل غري طبية وم�ستح�سرات 
طبية، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل 
وكي املالب�ش، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط وجميع املنتجات الواردة 

بالفئة 3.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستار براند�ش ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 1 ، 1175، �سين�سري واي ثروب بارك ، لييد�ش، ال ا�ش 815 زي 
بي ، اإجنلرتا، 1175 �سين�سري، ال ا�ش 815 زي بي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/1٦
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب: 239 ر.ب:  112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153937
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال ، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، ترويج املبيعات لالآخرين، 
تاأجري الآلت واملعدات املكتبية، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، 
امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، دعاية واإعالن، ن�سخ الت�سالت وظائف 
مكتبية، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع 
التجارية  الإدارة  معاجلة  ال�سراء،  لطلبات  الإدارية  املعاجلة  اأخرى،  لأعمال  وخدمات 
والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�ش 
وال�سحية والإمدادات الطبية، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�سركات، اإدارة 
التذكري  خدمات  مكتبية،  وظائف  املواعيد  برجمة  خدمات  املنتظمني،  امل�سافرين  برامج 
باملواعيد وظائف مكتبية، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، برامج اإدارة ولء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داي�سو اند�سرتيز كو، ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-4-14 يو�سييوكي هيجا�سي، �سايجو، هيجا�سيهريو�سيما - �ستي - 
هريو�سيما 739-8501 اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153938
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية، اإدارة اأعمال  وا�ست�سارات 
تنظيمية، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال 
امل�سورة  ن�سخ الت�سالت وظائف مكتبية، خدمات  واإعالن،  ال�سناعية، دعاية  اأو  التجارية 
�سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفري  خدمات  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  الأعمال،  اإدارة  فـي 
�سلع وخدمات لأعمال اأخرى، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة الإدارة التجارية 
والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�ش 
وال�سحية والإمدادات الطبية، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�سركات، اإدارة 
جتارية لربامج ال�سداد للغري، اإدارة برامج امل�سافرين املنتظمني، خدمات برجمة املواعيد 
وظائف مكتبية، خددمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية، برامج اإدارة ولء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داي�سو اند�سرتيز كو، ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-4-14 يو�سييوكي هيجا�سي، �سايجو، هيجا�سيهريو�سيما - �ستي - 
هريو�سيما 739-8501 اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153952
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقاقري  �سيدلنية،  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية،  كب�سولت 
لغايات طبية، كب�سولت لغايات �سيدلنية، م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، م�ستح�سرات 
لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  الب�سرية،  لالأغرا�ش  اأدوية  �سيدلنية،  لغايات  كيميائية 

طبية، كوا�سف ت�سخي�ش قائمة على العالمات البيولوجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بيجينج( كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�ساين�ش  - كون ليف  اآر دي، زوجن - جوان  بارك  �ساين�ش  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم:30، 
بارك، �ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1539٦9
فـي الفئة 3٦ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سم�سرة التخلي�ش اجلمركي، اخلدمات التمويلية، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات 
معلومات  توفري  املالية،  املعلومات  اخل�سم،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  الئتمان، 

مالية عن طريق مواقع الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ش، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ش-31٦5 مينابولي�ش، مين�سوتا 24٦7-
55403، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153972
فـي الفئة 3٦ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التمويلية، خدمات �سم�سرة التخلي�ش اجلمركي، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات 
معلومات  توفري  املالية،  املعلومات  اخل�سم،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  الئتمان، 

مالية عن طريق مواقع الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ش، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ش-31٦5 مينابولي�ش، مين�سوتا 24٦7-
55403، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153973
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ذاكرات حا�سوب، اأجهزة حا�سوب، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، 
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ش، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ش-31٦5 مينابولي�ش، مين�سوتا 24٦7-
55403، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153975
فـي الفئة 3٦ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سم�سرة التخلي�ش اجلمركي، اخلدمات التمويلية، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات 
معلومات  توفري  املالية،  املعلومات  اخل�سم،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  الئتمان، 

مالية عن طريق مواقع الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ش، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ش-31٦5 مينابولي�ش، مين�سوتا 24٦7-
55403، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154399
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  ال�سلع،  عر�ش 
على  �سلع  عر�ش  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  ال�سناعية، 

و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: .، �سركة الراية العربية للتكنولوجيا والت�سالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان، الأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154400
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�ش القدم، اأخفاف ا�ستحمام، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأخفاف، اأحذية لل�ساطئ، �سنادل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غريندين ا�ش. اإيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برازيلية

اك�سبكتاتيفـــــا،٦2040-050،  بامينتيـــل غوميـــز 214،بايــــرو،  اأفينيـــو  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سوبــرال، �سي اي، الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154404
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميع فهار�ش املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ستف�سارات 
تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  التجارية،  املعلومات  وكالت  خدمات  الأعمال،  عن 
الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  املوظفني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات 
الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  الأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  ال�سناعية،  اأو  التجارية 
اأو دعائية، املعلومات والأخبار  ا�ست�سارات الأعمال املهنية، تنظيم املعار�ش لغايات جتارية 
تنظيم  الربيدي،  بالطلب  والإعالن  الدعاية  الإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  الأعمال،  عن 
واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ش  تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  معلومات 
الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�ش �سلع على و�سائل الإعالم لغايات 
البيع بالتجزئة، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء، عرو�ش الأزياء لالأغرا�ش الرتويجية 
والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  لـخدمات  تنظيم 
الطبية، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء، توفري معلومات الأعمال عن طريق 
مواقع الإنرتنت، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ت�سميم مواد 

دعائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإمريالد للتطوير العقاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154405
فـي الفئة 3٦ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني، تاأجري العقارات، خدمات وكالت العقارات، وكالء الإ�سكان، تثمني 
العقارات، ا�ستثمار الأموال، القرو�ش املالية متويل، الإدارة املالية، اإدارة العقارات، تاأجري 
ال�سقق، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء، ا�ستثمار اأموال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإمريالد للتطوير العقاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 15440٦
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، ب�سكويت، كعك الوفل، كعك، �سوكولتة، حلويات، فطائر 
حمالة بانكيك، اأقرا�ش �سكرية حلويات، م�سحوق كعك، عجينة كعك، م�سروبات �سوكولتة 
باحلليب، معجنات، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، �سكاكر لالأكل، 
لأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  �سكريات،   ) املو�ش )حلوى  بال�سكر جممد،  ك�سرتد، كيك مغطى 
مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  الطهي، 

بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي على مك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ش.ب: 4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1545٦7
فـي الفئة 1٦ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبية،  لوازم  حرب  اأقالم  حرب،  اأقالم  ر�سم،  اأقالم  ر�سا�ش،  اأقالم  فولذية،  حرب  اأقالم 
اأقالم عالم القرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانفورد، ال.بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   -  30328 ايه  جي  اأتالنتا،  رود  دنوودي  بيت�سرتي   ٦٦55 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1545٦9
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، 
خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة مطعم دولت�سيني كافيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العار�سة احلرفية ق1 ق�سيمة ٦٦ حمل 1، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154570
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سالك  اأخرى و�سالت كهربائية،  كبائن ملكربات ال�سوت، قواب�ش وماآخذ واأدوات تو�سيل 
ذكية،  �ساعات  ال�ستعمال،  ويدوية  الأرجل  اأحادية  الذاتي  للت�سوير  دعامات  كهربائية، 
�سماعات  الذكية،  للهواتف  خم�س�سة  واقية  اأغ�سية  البيانات،  م�سجل  ال�سوداء  ال�سناديق 
الواقع الفرتا�سي، اأجهزة �سحن البطاريات، ميكروفونات، بطاريات، كهربائية، منا�سب 
لأجهزة  مفاتيح  لوحات  الكهربائية،  للملفات  مما�سك  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  لأجهزة 
USB، م�سغالت  اأدوات طرفية للحا�سوب، �سماعات الراأ�ش، �سواقة فال�ش  احلا�سوب، فاأرة 
للهواتف  حافظات  قيا�ش،  اأجهزة  مو�سولة  اأ�سورة  كهربائية،  مهايئات  حممولة،  و�سائط 

الذكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني هاو�سوك�سيا تكنولوجي كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأر اأم، �سكند فلور ، بيلدينج �سي، يوث بايونري بارك، جيان�سي اي�ست 
دي�سرتيكت،  لونغهوا  �سرتيت،  لونغهوا  كومينوتي،  ت�سينغهوا  رود، 

�سنت�سن، بي ار، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154٦٦٦
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهانات  للدهانات،  مغلظات  للدهانات،  مرققات  خزفية،  دهانات  اأملنيوم،  دهانات  دهانات، 
مقاومة للنار، دهانات مائية لال�ستخدام فـي الأعمال الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الذهبية لل�سناعات الكيماوية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب:23٦٦.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154907
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن ال�سيخ القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12
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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: 110338
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/8م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1242 فـي  2018/5/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الأعمال املتطورة لال�ستثمار �س.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: املها لالأعمال املتميزة والتطوير �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/1م   
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/16م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  140370
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  1371 فـي 2020/12/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فالح عمر للتجارة 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: خيوط ال�سباح للتجارة واملقاولت �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3370 ر.ب : 112, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/3م    
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل:  2022/8/16م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 148861

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/3/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  1415 فـي 2021/11/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لوؤلوؤة �سحار املتكاملة لالأعمال

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوؤلوؤة الباطنة املتطورة �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 119 ر.ب: 326, �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/14م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/16م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 141968

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/30م

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ابن الكندي املتميز للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبو ق�سي ال�سام�سي للتجارة �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 927 ر.ب: 311, �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/1م    

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/16م 
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

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

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

 

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/7/10التجارة وال�سناعةم�ساريع بالتني العا�سمة175305

2002/8/17التجارة وال�سناعةيونيفر�سال جنيفا ا�س. اأ228777

328296
�سركة البيان لتنقية وت�سفية 

املياه �س ذ.م.م
2002/6/12التجارة وال�سناعة

425607
ال�سركة العمانية الأوروبية 

لل�سناعات الغذائية �س.م.ع.ع
2001/6/9التجارة وال�سناعة

2011/5/21التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة الزمردة البي�ساء للتجارة568331

2012/6/3التجارة وال�سناعةمثلث الربجل �س.م.م674649

2008/10/29التجارة وال�سناعةاللبان الفاخر754042

878168
�سركة اأ�سواق عبداللـه العثيم 

امل�ساهمة
2013/1/1التجارة وال�سناعة

978169
�سركة اأ�سواق عبداللـه العثيم 

امل�ساهمة
2013/1/1التجارة وال�سناعة

1078170
�سركة اأ�سواق عبداللـه العثيم 

امل�ساهمة
2013/1/1التجارة وال�سناعة

1178171
�سركة اأ�سواق عبداللـه العثيم 

امل�ساهمة
2013/1/1التجارة وال�سناعة

1278172
�سركة اأ�سواق عبداللـه العثيم 

امل�ساهمة
2013/1/1التجارة وال�سناعة

1378173
�سركة اأ�سواق عبداللـه العثيم 

امل�ساهمة
2013/1/1التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1476072
�سركة امل�سنع ال�سعودي 

لالآي�سكرمي املحدودة
2012/9/5التجارة وال�سناعة

1576073
�سركة امل�سنع ال�سعودي 

لالآي�سكرمي املحدودة
2012/9/5التجارة وال�سناعة

1676064
�سركة امل�سنع ال�سعودي 

لالآي�سكرمي املحدودة
2012/9/5التجارة وال�سناعة

2012/12/9التجارة وال�سناعة�سركة الأجماد للتجارة واملقاولت1778110

2012/12/9التجارة وال�سناعة�سركة الأجماد للتجارة واملقاولت1878111

2012/6/18التجارة وال�سناعة�سيفيد1974865

2012/6/18التجارة وال�سناعة�سيفيد2074864

2012/6/18التجارة وال�سناعة�سيفيد2174863

2012/6/18التجارة وال�سناعةبافالو وايلد وينغز، انك2274867

1992/7/8التجارة وال�سناعةابل انك237149

1992/7/28التجارة وال�سناعةابل انك247218

2012/7/28التجارة وال�سناعةتروي هيلثكري ال ال �سي2575511

2002/11/25التجارة وال�سناعةجمبو وورلد هولدجنز ليمتد2629418

2012/7/22التجارة وال�سناعةجمموعة اأغذية �س.م.ع2775449

2012/6/18التجارة وال�سناعةدانوب ملواد بناء �س.م.ح2874875

297006
ال�سركة الوطنية للمنظفات 

ال�سناعية )�س.م.ع(
1992/6/2التجارة وال�سناعة

307009
ال�سركة الوطنية للمنظفات 

ال�سناعية )�س.م.ع(
1992/6/2التجارة وال�سناعة

2012/6/5التجارة وال�سناعةجنوم ال�سباح ملواد البناء �س.م.م3174095
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/4/24التجارة وال�سناعةم�ساريع ماجد للتجارة �س.م.م3273983

3375255
الوها منتال اريثماتيك ا�س دي 

اأن - بي ات�س دي
2012/7/7التجارة وال�سناعة

2012/10/16التجارة وال�سناعةرويل اأوركيد هوتيليز ليمتد3476817

2011/4/26التجارة وال�سناعةالذاكرة احلديثة �س.م.م3567913

2001/10/31التجارة وال�سناعة�سور العاملية �س.ذ.م.م3626644

3773624
فيديرال - موغول برودكت�س يو 

اإ�س ال ال �سي
2012/4/1التجارة وال�سناعة

2012/7/1التجارة وال�سناعةبراجيا اآر& دي فين�سركو،ليمتد3875160

2002/4/24التجارة وال�سناعةبي.ا�س.ايه3927961

2002/6/19التجارة وال�سناعةبريفورمان�س هيلث، ال ال �سي4028360

4127811
ما�سرتكارد انرتنا�سيونال 

انكوربوريتد
2002/4/10التجارة وال�سناعة

426811
ما�سرتكارد انرتنا�سيونال 

انكوربوريتد
1992/4/22التجارة وال�سناعة

436812
ما�سرتكارد انرتنا�سيونال 

انكوربوريتد
1992/4/22التجارة وال�سناعة

446813
ما�سرتكارد انرتنا�سيونال 

انكوربوريتد
1992/4/22التجارة وال�سناعة

اإفوليو�سن فري�س، اإنك 4574159 2012/5/7التجارة وال�سناعة 

4673881

انرتكونتنانتال هوتليز جروب 

)ا�سيا با�سيفيك (

 بي تي اي ال تي دي

2012/4/16التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

4773880

انرتكونتنانتال هوتليز جروب 

)ا�سيا با�سيفيك ( 

بي تي اي ال تي دي

2012/4/16التجارة وال�سناعة

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك4828316

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك4928317

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5028318

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5128319

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5228320

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5328306

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5428307

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5528308

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5628309

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5728310

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5828311

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك5928312

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك6028313

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك6128314

-115-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك6228315

2002/6/12التجارة وال�سناعةوورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت، انك6328325

2013/1/1التجارة وال�سناعة�سركة اأنظمة التلوين6478174

6574434
هايجينيك ري�سريت�س 

اإن�ستيتوت برايفت ليمتد
2012/5/22التجارة وال�سناعة

2002/4/7التجارة وال�سناعة�سركة نقل اإخوان ذ.م.م6627788

2002/4/7التجارة وال�سناعة�سركة نقل اإخوان ذ.م.م6727789

2002/4/7التجارة وال�سناعة�سركة نقل اإخوان ذ.م.م6827776

2002/4/7التجارة وال�سناعة�سركة نقل اإخوان ذ.م.م6927777

2002/4/7التجارة وال�سناعة�سركة نقل اإخوان ذ.م.م7027780

2002/4/7التجارة وال�سناعة�سركة نقل اإخوان ذ.م.م7127781

2002/4/7التجارة وال�سناعة�سركة نقل اإخوان ذ.م.م7227786

2002/4/7التجارة وال�سناعة�سركة نقل اإخوان ذ.م.م7327787

2002/11/25التجارة وال�سناعةجمبو وورلد هولدجنز ليمتد7429418
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ا�ستــــدراك
�أنه قد وقع خطـــاأ مــــادي عنـد ن�شر  �إلى  تنوه وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وترويج �ال�شتثمار 
بيانات نقل ملكية �لعالمات �لتجارية �أرقام )82743، 82744، 115236، 139145، 139961، 
139968، 142588، 144869، 144871(، �ملن�شورة فـي �جلريـدة �لر�شميـة �لعدد )1454(، �ل�شـادر 

بتاريـخ 16 حمرم 1444هـ، �ملو�فــــق 14 �أغ�شط�س 2٠22م، �إذ وردت كاالآتي:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 82743
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠14/9/16م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠56 فـي 2٠14/4/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ن�شتله �شكن هيلث �إ�س.�إيه
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: البور�تور بايول �نرتنا�شيونال ��س �يه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �شوي�شرية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: رو دي ليون 1٠9، �شي �ت�س 12٠3 جنيف، �شوي�شر�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شوي�شر�
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠17/2/16م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/13م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 82743
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠14/9/16م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠56 فـي 2٠14/4/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جيم - مارك، �نك
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تي �شي بي بر�ندز، �ل �ل �شي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �شوي�شرية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 5٠٠ بــالز� در�يــــف، �شيكوكـــ�س، نيوجري�شـــي ٠7٠94، �لواليــــات 

�ملتحدة �الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠2٠/11/16م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/8/16م 
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 82744
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠14/11/16م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠59 فـي 2٠14/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ن�شتله �شكن هيلث �إ�س.�إيه
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: البور�تور بايول �نرتنا�شيونال ��س �يه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �شوي�شرية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: رو دي ليون 1٠9، �شي �ت�س 12٠3 جنيف، �شوي�شر�

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شوي�شر�
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠17/2/16م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/13م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 82744
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠14/11/16م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠59 فـي 2٠14/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جيم - مارك، �نك
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تي �شي بي بر�ندز، �ل �ل �شي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �أمريكية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 5٠٠ بــالز� در�يــــف، �شيكوكـــ�س، نيوجري�شـــي ٠7٠94، �لواليــــات 

�ملتحدة �الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠2٠/11/16م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/8/16م 
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 115236
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠18/4/26م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1231 فـي 2٠18/2/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/4/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 115236
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠18/4/26م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1231 فـي 2٠18/2/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/6/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 139145
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/2/8م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1366 فـي 2٠2٠/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد للزر�عة 
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/4/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 139145
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/2/8م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1366 فـي 2٠2٠/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد للزر�عة 
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/6/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 139961
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/2/8م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1368 فـي 2٠2٠/11/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/4/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 139961
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/2/8م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1368 فـي 2٠2٠/11/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/6/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

-121-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 139968
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/2/8م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1368 فـي 2٠2٠/11/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/4/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 139968
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/2/8م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1368 فـي 2٠2٠/11/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/6/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 142588

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/6/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1385 فـي 2٠21/3/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/4/14م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 142588

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/6/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1385 فـي 2٠21/3/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/6/14م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 144869
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3٠

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/8/17م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1391فـي 2٠21/5/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/4/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 144869
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3٠

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/8/17م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1391فـي 2٠21/5/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/6/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 144871
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/8/17م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1391فـي 2٠21/5/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/4/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة: 144871
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠21/8/17م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1391فـي 2٠21/5/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �أبعاد لالأغذية �س.م.م
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ز�هب لالأغذية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1٠1٠ ر.ب: 132، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/6/14م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠22/6/15م 

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك

تنـــوه وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار �إىل اأنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد نـ�سـر 

ت�سامنية،   - و�ملقاوالت  للتجارة  �ملن�سورة  رو�بي  ل�سركــــة  �لت�سفيــة  �أعمــال  �نتهاء  �إعالن 

�ملن�ســور فـــي �جلريدة �لر�سميـــة �لعـــدد )1424(، �ل�ســــادر بتاريــــخ 6 جمادى �لثانية 1443هـ، 

�ملو�فــــق 9 يناير 2022م، �إذ ورد ��سم �مل�سفـي كاالآتــي:

�سامل بن حميد بن خلفان ال�سيابي

وال�سحيــــــح هــــــــو:

اأحمد بن حميد بن خلفان ال�سيابي

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

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

�جلريـدة  فــــــي  �ملن�ســـور  �ش.م.م،  �لفليج  رمال  ل�سركـــة  �لت�سفيـــة  �أعمال  بدء  �إعــالن  ن�ســـر 

�لر�سميـة �لعـدد )١٤٤٠(، �ل�سـادر بتاريـخ ٧ �سو�ل ١٤٤٣هـ، �ملو�فــــق ٨ مايو ٢٠٢٢م، �إذ ورد �ال�سم 

�لتجاري كاالآتــــي:

رمـــال اخلليـــــج �ش.م.م

وال�سحيــح هـــو:

رمـــال الفليـــــج �ش.م.م

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مطبخ ومطعم النباأ للولئم والأعرا�ش �ش.�ش.و 

يعلن مكتب الكون - حم��شبون ق�نونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطبخ ومطعم النب�أ 
للولئم والأعرا�ش �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢٢٢٠٦٥، وفق� 
لتف�ق ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/8/7م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل  اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١١٢٤ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرا�سن للت�سوق �ش.�ش.و 

للت�شوق  الرا�شن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه   - ق�نونيون  حم��شبون   - الكون  مكتب  يعلن 
�ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١7٠٠8٩، وفق� لتف�ق ال�شرك�ء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١١٢٤ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

-128-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

مكتب ال�ست�سارات امل�ستقبلية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج لوج�ستك�ش �ش.م.م

اأبراج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�ش�ب�ت  لتدقيق  امل�شتقبلية  ال�شت�ش�رات  مكتب  يعلن 
لوج�شتك�ش �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٥٦8٥٢، وفق� لتف�ق 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٠ ر.ب: ١٣٦

هاتف رقم: ٢٤٥٠٤٢٣٤
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

عبداللـه بن عامر بن حممد ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع منور ال�سرقية �ش.م.م

منور  م�ش�ريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شواعي  حممد  بن  ع�مر  بن  عبداللـه  يعلن 
وفق� لتف�ق   ،٤٠٩١٥٦٦ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  ال�شرقية 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٣٢٨٧٦٧
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

ماجد بن عبداللـه بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع الب�سائر الع�سرية للتجارة واملقاولت �ش.م.م

الب�ش�ئر  م�ش�ريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  �ش�مل  بن  عبداللـه  بن  م�جد  يعلن 
ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملق�ولت  للتج�رة  الع�شرية 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٤٥٩٢٥
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٣٣٥٠٩٠٨
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

حلي�ش بن �سامل بن حلي�ش الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار خومية للتجارة - ت�سامنية
يعلن حلي�ش بن �ش�مل بن حلي�ش الغيالين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شوار خومية للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١8٥١٤٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٩٨ ر.ب: ٤١٦
هاتف رقم: ٩٣٣٣٤٧٩٢

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

�سعيد بن �سلطان بن حارث اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدلية الإح�سان العاملية �ش.�ش.و

الإح�ش�ن  �شيدلية  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليعربي  بن ح�رث  �شلط�ن  بن  �شعيد  يعلن 
الع�ملية �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٣٠8٢٠٤، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٩٦ ر.ب: ١١٩
هاتف رقم: ٩٩٢٢٠٠١٢

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

عبدال�سالم بن �سامل بن �سعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سرى لتجارة النفط والغاز �ش.�ش.و

الب�شرى لتج�رة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن عبدال�شالم بن �ش�مل بن �شعيد العربي 
النفط والغ�ز �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٣٥٦١٥٩،  وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٩ ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: ٩٥٥٣٢٢٨٢
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

مكتب بيت املحا�سبة الدويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفوة خلدمات ال�ستثمار والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املح��شبة الدويل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شفوة خلدم�ت ال�شتثم�ر 
الـتج�ري ب�لرقـم ١٥8٦7٤٢، و،فق� لتف�ق  اأم�نة ال�شجل  والتج�رة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ش - �سكة رقم: ٣٦٠٤ - مبنى رقم: ٢١٢ -  الطابق الثالث - �سقة رقم: ٣١  

�ش.ب: ٦٨٧ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٤٦٥٢٢٧٦ - ٩٩١٦٤١٨٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

عبدالوهاب بن عبدالكرمي بن عي�سى البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سود واأبي�ش لالإعالم واخلدمات �ش.م.م

يعلن عبدالوه�ب بن عبدالكرمي بن عي�شى البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شود واأبي�ش 
  ،١١٠٢٩7٩ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واخلدم�ت  لالإعالم 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٣٤٤٣٤

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

خليل بن عبداللـه بن يعقوب الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد عندام التجارية - تو�سية

يعلن خليل بن عبداللـه بن يعقوب الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احت�د عندام التج�رية - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١٥٠7٥٩،  وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٥٠ ر.ب: ٤٢٣
هاتف رقم: ٩٦٢١٣٢٣٧

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

مكتب ويت املتحدة - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواة التاآزر �ش.م.م
الت�آزر  نواة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه   - املتحدة - حم��شبون ق�نونيون  يعلن مكتب ويت 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١١٢١٩٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٩٣ ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: ٩٩٥٦١٨٩١

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

عمر بن حممد بن �سعيد امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلالدية خلدمات التنظيف �ش.م.م
خلدم�ت  اخل�لدية  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شلحي  �شعيد  بن  حممد  بن  عمر  يعلن 
وللم�شفي   ،١١٦٢٦٠٠ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  التنظيف 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٦٩ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٨٨٧٨٤٤٤

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون اخلالدية للتجارة - تو�سية

يعلن عمر بن حممد بن �شعيد امل�شلحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عيون اخل�لدية للتج�رة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٥٤8١٠7، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٦٩ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٨٨٧٨٤٤٤

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

مكتب الروؤية - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة الن�سجام لتجارة ال�سيارات )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلن مكتب الروؤية - حم��شبون ق�نونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الن�شج�م لتج�رة 
ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  حرة(  منطقة  )�شركة  ال�شي�رات 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/8/7م،  املوؤرخ  ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،١٣١٩٥7٣
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٥٤٠ ر.ب: ١١٤

هاتف رقم: ٢٤٥٦٣٦٣٢ فاك�ش رقم: ٢٤٥٦٣٥٨٩
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن �سلطان امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فيا�ش امل�سايخي للتجارة - تو�سية
يعلن خ�لد بن �شعيد بن �شلط�ن امل�ش�يخي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو في��ش امل�ش�يخي 
وللم�شفي   ،١١٠٩٥٢٠ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتج�رة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٨ ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم: ٩٧٨٧٧٥٣١
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حممد بن يو�سف بن علي بيت علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة لالإن�ساءات �ش.م.م
النجمة لالإن�ش�ءات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  يعلن حممد بن يو�شف بن علي بيت علي 
ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،١٠٦٤٦7٢ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٥٣٠ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٩٦٥٤٨٤٥

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

�سيف بن عبداللـه بن حنب ال�سليماين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حمود و�سيف اأبناء عبداللـه ال�سليماين للتجارة �ش.م.م

و�شيف  حمود  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شليم�ين  حنب  بن  عبداللـه  بن  �شيف  يعلن 
اأبن�ء عبداللـه ال�شليم�ين للتج�رة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٤٦8٤٠٥
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٠٤٠ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٨٨٥٥٣٤٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

خليفة بن �سويد بن خمي�ش البارحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل البوارح �سمال للتجارة - ت�سامنية
يعلن خليفة بن �شويد بن خمي�ش الب�رحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ش�حل البوارح �شم�ل 
للتج�رة - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢٣٢٥٩8، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٩٣٤ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٦٩٥٢٤٥٢

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن ح�سن الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع اأمواج جمي�ش احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن �شعيد بن ح�شن الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�ش�ريع اأمواج جمي�ش 
 ،١١٦8١٣٩ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتج�رة  احلديثة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤١٢١٤٩
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

طارق بن ح�سني بن �سهداد الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإخوة لألعاب الت�سلية �ش.م.م
يعلن ط�رق بن ح�شني بن �شهداد الرئي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الإخوة لألع�ب الت�شلية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢8٠٣٩٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٢٤٧٩٤٤

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

مكتب بي دي او
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كاليد اأي بي �سرفي�سز �ش.م.م
يعلن مكتب بي دي او اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كاليد اأي بي �شرفي�شز �ش.م.م، وامل�شجلة 
لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢٣٦٩٤٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
التــي  الأمــور  ك�فــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١١٧٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٢٩٩٠٠٩٣

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

عبداللـه عبدالرحمن عبداللـه �سرفـى
اإعــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة فليك�سج�ستيك للمخازن العامة وتخلي�ش الب�سائع �ش.م.م

فليك�شج�شتيك  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شرفـى  عبداللـه  الرحمن  عبد  عبداللـه  يعلن 
للمخ�زن الع�مة وتخلي�ش الب�ش�ئع �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢7٩7٣7
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ش.ب: ٣٩١٥ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٦٦١٠٥٧

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــي على العنوان امل�ش�ر اإليه.
جا�سم بن حممد بن �سالح الفار�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الفار�سي والزعابي الع�سرية للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الف�ر�شي والزع�بي  يعلن ج��شم بن حممد بن �ش�لح الف�ر�شي 
الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٠٤٩٣١،  اأم�نة ال�شجل  الع�شرية للتج�رة - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/8/١م،  املوؤرخ  ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق� 
الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤٣٣٠٥٨
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �سليمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليلك للخدمات �ش.م.م
يعلن حممد بن يو�شف بن علي بيت علي �شليم�ن اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دليلك للخدم�ت 
ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،١٢٥٢٥77 ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٣٣٣ ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: ٩٩٦٥٤٨٤٥

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

عي�سى بن عبا�ش بن حممود �ساجواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الهاملية للتجارة �ش.م.م
اله�ملية  رم�ل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �ش�جواين  حممود  بن  عب��ش  بن  عي�شى  يعلن 
للتج�رة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٥77٢١، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٥٣٥٣٩٩
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

اأحمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زلفى للتنمية الأ�سرية - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شبيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زلفى للتنمية الأ�شرية - 
ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٣١٦٠١١، وفق� لتف�ق ال�شرك�ء 
املوؤرخ ٢٠١8/٣/١٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٩٠٧٧٥٥٥
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

�سيف بن علي بن �سويدان العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأبريز العاملية للتطوير لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �شيف بن علي بن �شويدان العمريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الأبريز الع�ملية للتطوير 
لال�شتثم�ر �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٠٣٢٦٠، وفق� لتف�ق 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/8/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٤٠ ر.ب: ٣١٨
هاتف رقم: ٩٦٦٦٩٩٣٥

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

خمي�ش بن نا�سر بن حممد النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ ودام الغاف للمقاولت - تو�سية
الغ�ف  ودام  �شموخ  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  النوفلي  ن��شر بن حممد  يعلن خمي�ش بن 
للمق�ولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١77٦٦٣، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٧٦٨١٢٢

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

خديجة بنت عبداللـه بن �سهدات البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الديرة للتجارة - تو�سية
تعلن خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شية اأنـه� تقــوم بت�شفـيــة �شركة ربوع الديرة 
وللم�شفية  ب�لرقـم ١١٣٩٩٩٣،  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  وامل�شجلة لدى  تو�شية،   - للتج�رة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده� 

امل�شفـــية فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب: ٤٤٠ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٦٣٦٥٤٤٥

كمــــ� تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـية 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حممد ر�سا بن فدا ح�سني بن عبداللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ر�سا وعلي للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد ر�ش� بن فدا ح�شني بن عبداللـه اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد ر�ش� 
وعلي للتج�رة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١7٠٦٦٩١، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٢٠٠٢٢٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرباق اجلديدة �ش.م.م

يعلن حممد ر�ش� بن فدا ح�شني بن عبداللـه اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�ش�ريع الرباق 
اجلديدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١7٤٦٣٤، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٢٠٠٢٢٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حممد بن را�سد بن علي العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز طيبة للتجارة واملقاولت - تو�سية
للتج�رة  طيبة  كنوز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العوي�شي  علي  بن  را�شد  بن  حممد  يعلن 
واملق�ولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١7٠٢٢٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٨ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم: ٩٦٦٦٣٩٦٦
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

�سعّيد بن �سعيد بن علي العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سخور الياب�سة - تو�سية
 - الي�ب�شة  ال�شخور  يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�ش�ريع  اأنـه  الع�مري  �شعّيد بن �شعيد بن علي  يعلن 
ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،١١٥٢٣٥٦ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ١٠٩٧ ر.ب: ٦١٤
هاتف رقم: ٩٦٦٦٦١٥٦

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

اأحمد بن �سعيد بن عبدالـله العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع هزمي املتحدة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �شعيد بن عبدالـله العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�ش�ريع هزمي املتحدة 
ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،١٠٦٥١٩١ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/7/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٤٧٧٧٣٤٧
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن ح�سن الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم جمي�ش التجارية - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن �شعيد بن ح�شن الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�ش�ريع ن�شيم جمي�ش 
التج�رية - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ٣١٩٢١٠٥،  وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤١٢١٤٩
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

اأحمد بن قا�سم بن حممد النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ش الأمل ال�ساطع للتجارة - تو�سية
يعلن اأحمد بن ق��شم بن حممد النوفلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نربا�ش الأمل ال�ش�طع 
وللم�شفي   ،١٠7٠٢٢٤ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتج�رة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٦٧ ر.ب: ٣٢٤
هاتف رقم: ٩٦٩٢٩٢٠٣

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي 

هالل بن �سامل بن ماجد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل املنرتب احلديثة للتجارة - ت�سامنية
يعلن هالل بن �ش�مل بن م�جد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مع�مل املنرتب احلديثة 
للتج�رة - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١٤٣88٤، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٠٦٦٨٦٨

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حممد بن �سامل بن �سالح اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الري�سة الربونزية �ش.م.م
الري�شة  م�ش�ريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليحي�ئي  �ش�لح  بن  �ش�مل  بن  حممد  يعلن 
الربونزية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٤٣٠٦٦، وفق� لتف�ق 
ال�شرك�ء املوؤرخ  ٢٠١8/7/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
ولية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٩٨٧٧٦٨٥
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي 

حممد بن �ساملني بن عبداللـه الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سالح بن �ساملني بن عبداللـه الفار�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن �ش�ملني بن عبداللـه الف�ر�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ش�لح بن �ش�ملني بن 
الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  ت�ش�منية،   - للتج�رة  و�شريكه  الف�ر�شي  عبداللـه 
الغـيــــر،  اأمــ�م  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  ب�لرقـم ٣١٣٦8٢٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ١٨٠ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٤٤٣٠٠٩

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

�سلطان بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سلطان بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري و�سركاه - ت�سامنية

يعلن �شلط�ن بن �شليم�ن بن �شعيد امل�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شلط�ن بن �شليم�ن 
ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  ت�ش�منية،   - و�شرك�ه  امل�شكري  �شعيد  بن 
١٤٣٢8٣٤، وفق� لتف�ق ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/8/١م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
التــي  الأمــور  ك�فــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٣٨٧١٩٩
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد العاملية - تو�سية

 - الع�ملية  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  روافد  اأنـه  امل�شكري  �شعيد  �شليم�ن بن  �شلط�ن بن  يعلن 
ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،١7٩8٠٩٠ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/8/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٣٨٧١٩٩
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة وريد للتجارة - تو�سية

يعلن �شلط�ن بن �شليم�ن بن �شعيد امل�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  بوابة وريد للتج�رة - 
ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،١٠٥٦٩٦8 ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/8/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٣٨٧١٩٩
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

�سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �شعيد بن ح�شن بن  يعلن �شعيد بن ح�شن بن �شعيد الربيكي 
�شعيد الربيكي و�شرك�ه للتج�رة - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/8/١٦م،  املوؤرخ  ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،٣٢١٣٤٥٥
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٦٩٩٩٨٩
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول الريادة للت�سويق �ش.م.م
يعلن ع�دل بن �ش�مل بن حبيب احلمداين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأ�شول الري�دة للت�شويق 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢٩8٢٣٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: ٩٥٩٥٩٣٥١
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي 

جا�سم بن عبداللـه بن نا�سر الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سجان املدينة للتجارة �ش.م.م
املدينة  اأ�شج�ن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الر�شيدي  ن��شر  بن  عبداللـه  بن  ج��شم  يعلن 
لتف�ق  وفق�   ،١٠٤٥١٦٠ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتج�رة 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/8/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: ٣٢٠ ر.ب: ٩٧٠
هاتف رقم:٩٥٥٩٩٩٩٨ 

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

را�سي بن نا�سر بن حممد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر ورا�سي للتجارة - ت�سامنية
يعلن را�شي بن ن��شر بن حممد امل�لكي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بدر ورا�شي للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢٩٥٦7٤، وفق� لتف�ق ال�شرك�ء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/8/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: ٣٢٠ ر.ب: ٩٧٠
هاتف رقم:٩٦٩٩٩١٦١ 

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي 

حمود بن حميد بن نا�سر احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة التميز للتجارة - تو�سية
يعلن حمود بن حميد بن ن��شر احل�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإ�شراقة التميز للتج�رة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١٢٠٤٠١، وفقـــ� لتفـــ�ق ال�شركـــ�ء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/7/٣١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٨ ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم:٩٨١٨٨٢٨٠ 
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

عامر بن �سعيد بن عامر ال�سبعوين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبخ اأم الزمامي �ش.م.م
الزم�مي  اأم  �شركة مطبخ  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شبعوين  بن ع�مر  �شعيد  بن  يعلن ع�مر 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٥٤7٢٤٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٣٥ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم:٩٩٣٧٦٠٨٠ 

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن عبداللـه الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هبوب النود للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن حممد بن عبداللـه الكعبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة هبوب النود للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢8٩٦77، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي

�ش.ب: ٢٢٩ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم:٩٤٤٠٠٧٥٥ 

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حممد بن يو�سف بن علي بيت علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نو�ش لال�ستثمار والتعمري �ش.م.م
لال�شتثم�ر  نو�ش  �شركة   بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  علي  بيت  علي  بن  يو�شف  بن  حممد  يعلن 
ب�لرقـم ١٦٢٢٥٣٦، وفق� لتف�ق  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  والتعمري �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٣٣٣ ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: ٩٩٦٥٤٨٤٥

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور ال�سم�ش الرائدة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�ش�ريع نور ال�شم�ش  يعلن حمد بن �شيف بن �شليم�ن املقب�يل 
الرائدة - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢٤7٢7٣، وفق� لتف�ق 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/7/٢8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ١٥٦ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٦٣٠٢٥٥٥

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

-153-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

�سالح بن حممد بن خمي�ش امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز البحار الوطنية للتجارة - ت�سامنية
يعلن �ش�لح بن حممد بن خمي�ش امل�شرفـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كنوز البح�ر الوطنية 
للتج�رة - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢٠٥٦٣7، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٧٩٩٤٠٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

�سام�ش بن عبداللـه بن نا�سر اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظاهر اخلري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
اخلري  ظ�هر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلرو�شي  ن��شر  بن  عبداللـه  بن  �ش�م�ش  يعلن 
للتج�رة واملق�ولت - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٥٥٦878، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٦١ ر.ب: ٣١٧

هاتف رقم: ٩٩٢٢٩٣٣٠
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

في�سل بن عبداللـه بن �سامل امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجار للم�ساريع الع�سرية �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة النج�ر للم�ش�ريع  يعلن في�شل بن عبداللـه بن �ش�مل امل�ش�يخي 
ب�لرقـم ١١١7٠٣٦، وفق� لتف�ق  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  وامل�شجلة لدى  الع�شرية �ش.م.م، 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/7/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٩٦٧ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٩٨٤٤٤٣٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
عمر بن حممد بن �سعيد امل�سلحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة وادي عدي خلدمات التنظيف �ش.م.م

يعلن عمر بن حممد بن �شعيد امل�شلحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بهجة وادي عدي خلدم�ت 
وللم�شفي   ،١١٦٢٥٩٥ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  التنظيف 
وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�شفـــي 

فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٦٩ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٨٨٧٨٤٤٤

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حمود بن حميد بن نا�سر احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميد املطاعني وحمود احل�سني للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمود بن حميد بن ن��شر احل�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حميد املط�عني وحمود 
 ،١٠٥٢٤٩٣ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  ت�ش�منية،   - للتج�رة  احل�شني 
وفق� لتف�ق ال�شرك�ء ٢٠٢٢/8/٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل  اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٨ ر.ب: ٤١٥

هاتف رقم: ٩٨١٨٨٢٨٠
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
نا�سر بن �سعيد بن حارب املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة نا�سر بن �سعيد بن حارب املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
بن  �شعيد  بن  ن��شر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  ح�رب  بن  �شعيد  بن  ن��شر  يعلن 
ح�رب املعمري و�شريكه للتج�رة - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٦٠7٢١
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٥٠٥٤٤٤
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

�سامل بن �سعيد بن حمدان ال�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سارة جمان للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن �ش�مل بن �شعيد بن حمدان ال�شيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ح�ش�رة جم�ن للتج�رة 
واملق�ولت - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٦١٤8٦، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٢٥٤ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٢٨١٥٠١٤

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برق �سحم للتجارة - ت�سامنية

يعلن �ش�مل بن �شعيد بن حمدان ال�شيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة برق �شحم للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٣٥٦٦٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٦٢ ر.ب: ٣٢٦
هاتف رقم: ٩٢٨١٥٠١٤

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حامت بن �سامل بن �سعيد غوا�ش 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القاد�سية املتحدة للتجارة - ت�سامنية
يعلن ح�مت بن �ش�مل بن �شعيد غوا�ش اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الق�د�شية املتحدة للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٢٩٩٤7، وفق� لتف�ق ال�شرك�ء 
٢٠٢٢/8/7م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٩٠١١٩٩

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سالح اخل�سوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن �سعيد اخل�سوري وولده - تو�سية
يعلــن �ش�لــم بن �شعــيد بن �ش�لـــح اخل�شــوري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ش�لـــم بن �شعيــد 
 ،١٤٢١٩٤8 ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - وولده  اخل�شوري 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية نخل - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٨٨١١١٠
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.

-158-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

عو�ش بن عبدالرحيم بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القي�سر لل�سناعات البال�ستيكية - تو�سية
القي�شــر  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الف�ر�شــي  حممد  بن  عبـــدالرحيم  بن  عــــو�ش  يعلن 
لل�شن�ع�ت البال�شتيكية - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١٩٣٩٩٠، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي

�ش.ب: ١٧ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٩٨٩٤٧٧٧

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات القي�سر احلديثة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة مفرو�ش�ت  يعلن عــــو�ش بن عبـــدالرحيم بن حممد الف�ر�شــي 
ب�لرقـم ١٣٤٠8٥٤،  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  وامل�شجلة لدى  ت�ش�منية،   - القي�شر احلديثة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي

�ش.ب: ١٧ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٩٨٩٤٧٧٧

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

عبدالرحمن بن ح�سن بن �سامل الذهب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهبية لأ�سباغ ال�سيارات - تو�سية
يعلن عبدالرحمن بن ح�شن بن �ش�مل الذهب اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الذهبية لأ�شب�غ 
اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٦٩٤٣٣، وللم�شفي  ال�شي�رات - تو�شية، وامل�شجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٥٨٢٣٣٣

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

اأ�سامة بن اأحمد بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهج العمار �ش.م.م
يعلن اأ�ش�مة بن اأحمد بن اإبراهيم البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نهج العم�ر �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،١٠8٦٤٩٠ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢١/7/٢8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١٠٥  ر.ب: ١١٢
هاتف رقم:٩٩٣٧٩١٨٩ 

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيارات اخلليج املتكاملة �ش.م.م
اخلليج  �شي�رات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحروقي  �ش�مل  بن  خمي�ش  بن  ح�ش�م  يعلن 
لتف�ق  وفق�   ،١٣٢٤8٢8 ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتك�ملة 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٦٩٠ ر.ب: ١٣٠
رقم الهاتف: ٩٩٨١٩٦٦٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الملا�سة الثامنة الدولية �ش.م.م

الث�منة  المل��شة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحروقي  �ش�مل  بن  خمي�ش  بن  ح�ش�م  يعلن 
لتف�ق  وفق�   ،١٣٢77٥٤ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الدولية 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٦٩٠ ر.ب: ١٣٠
رقم الهاتف: ٩٩٨١٩٦٦٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

خالد بن حممد بن �سعيد احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرتباط لالإعالن والدعاية �ش.م.م
لالإعالن  اأرتب�ط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شني  �شعيد  بن  حممد  بن  خ�لد  يعلن 
وللم�شفي   ،١٣٠7٢٠٤ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  والدع�ية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٣٠ ر.ب:١٢٠ 
هاتف رقم: ٩٢٩٨٨٩٠٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

منى بنت اأجهام بن ح�سون الكثريية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنظار ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية 
ال�ش�ملة  الأنظ�ر  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـه�  الكثريية  ح�شون  بن  اأجه�م  بنت  منى  تعلن 
للتج�رة - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٥٤٥٤7، وفق� لتف�ق 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢7م، وللم�شفية وحـده� حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٦٢٢٢٤٢٧
كمــــ� تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـية 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

اإميان بنت �سعيد بن علي العي�سائية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكري�ستال الأخ�سر للتجارة واملقاولت �ش.م.م 
تعلن اإمي�ن بنت �شعيد بن علي العي�ش�ئية اأنـه� تقــوم بت�شفـيــة �شركة الكري�شت�ل الأخ�شر 
 ،١١٥٢87٢ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملق�ولت  للتج�رة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيل  حق  وحـده�  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٤ ر.ب: ٣١١
 هاتف رقم: ٩٩٣٥٧٠٣٦

كمــــ� تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـية 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
جوخة بنت علي بن �ساعد ال�سريانية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفيلق املميز للتجارة واخلدمات �ش.م.م 

تعلن جوخة بنت علي بن �ش�عد ال�شري�نية اأنـه� تقــوم بت�شفـيــة �شركة الفيلق املميز للتج�رة 
واخلدم�ت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢١٥٩٩٦، وفق� لتف�ق 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٤م، وللم�شفية وحـده� حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٢٩٥ ر.ب: ٣٢٩

 هاتف رقم: ٩٨٢٠٠٨٢٥
كمــــ� تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـية 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

اأحمد بن عبيد بن �سعيد العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع اجلفنني للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن عبيد بن �شعيد العوي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ين�بيع اجلفنني للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١٢٠٣٥٩، وللم�شفي وحـده حق 
متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٨٩١٩٢٧٩

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذي يزن واأحمد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن عبيد بن �شعيد العوي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ذي يزن واأحمد للتج�رة 

واملق�ولت - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١٢٠٤٢٩، وللم�شفي 

وحـده حق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: ٩٨٩١٩٢٧٩
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

زاهر بن ماجد بن �سليمان الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وزاهر للتجارة �ش.م.م
يعلن زاهر بن م�جد بن �شليم�ن الكيومي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة علي وزاهر للتج�رة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٦٢٠٠٦١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٧٥١ ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: ٩٩٣٤٨٧٥٠

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
حامت بن �سامل بن �سعيد غوا�ش

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن ح�مت بن �ش�مل بن �شعيد غوا�ش اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة النجمة الذهبية للتج�رة 
وفق�   ،١٢٦7٣77 ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  ت�ش�منية،   - واملق�ولت 
لتف�ق ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/8/7م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل  اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: ٩٥٩٠١١٩٩

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

-165-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

عبداللـه بن هالل بن حممد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملي للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الع�ملي للم�ش�ريع  يعلن عبداللـه بن هالل بن حممد املخمري 
وللم�شفي   ،٣١٩٩١77 ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - ال�ش�ملة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٢١٥ ر.ب: ٣٢٤
هاتف رقم: ٩٧٧٧١١٧٧

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
حممد بن عيدرو�ش بن عبداللـه اآل حفيظ

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكت�سافات احلديثة - تو�سية

الكت�ش�ف�ت  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اآل حفيظ  يعلن حممد بن عيدرو�ش بن عبداللـه 
احلديثة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٠٤8٤٦٤، وفق� لتف�ق 
ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/8/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٨١٢٤٤٤٤ - ٩٥٨٤٤٤٤١
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طيور اجلنة الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلــن حممد بن �شيــــف بن �شليمـــ�ن املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة م�ش�ريـــــع طيـــــور 
اجلنة الذهبية للتج�رة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٢٥٣٩٢٠، 
وللم�شفي وحـده حـق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٠٧٧٦٧٦٦
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
حممد بن �سامل بن حارث بني عرابة

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر ال�سبل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن حممد بن �ش�مل بن ح�رث بني عرابة اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شقر ال�شبل للتج�رة 
واملق�ولت - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم١١٣7٣١٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٩٣ ر.ب: ٤١٧

هاتف رقم: ٩٩٤١٢٢٥٧
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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خالد بن �سليمان بن خمي�ش الق�سابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا اإزكي للتجارة - ت�سامنية
يعلن خ�لد بن �شليم�ن بن خمي�ش الق�ش�بي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شراي� اإزكي للتج�رة - 
ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١٥٢٣٦٣، وفق� لتف�ق ال�شرك�ء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣٠م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية نزوى - حمافظة الداخلية\

هاتف رقم: ٩١١٠٢٤٨٨
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
يحيى بن �سعيد بن را�سد املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اخلري للك�سارات واملحاجر �ش.م.م 

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ربوع اخلري للك�ش�رات  يعلن يحيى بن �شعيد بن را�شد املعمري 
واملح�جر �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٣١٩٩8٣، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية لوى - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٦١٦٦٦٦٨
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

-168-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

من�سور بن �سعود بن حمود الربطماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار املهارات �ش.م.م
يعلن من�شور بن �شعود بن حمود الربطم�ين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دار امله�رات �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شرك�ء  لتف�ق  وفق�   ،١٢٤8١٣١ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢٢/8/١٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
املعبيلة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: ٧١٠٢٣٠٢٠
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
�سامل بن �سيف بن علي الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأودية اجلاح�ش للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
اأودية اجل�ح�ش للتج�رة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن �ش�مل بن �شيف بن علي الهن�ئي 
وفق�   ،١٠٣8٢8٩ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  ت�ش�منية،   - واملق�ولت 
لتف�ق ال�شرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/8/٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل  اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٥٦٣ ر.ب: ٦١٢
هاتف رقم: ٩٩٨٨١٥٨٨

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

علي بن جمعة بن حممد امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اكليل لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن علي بن جمعة بن حممد امل�شرفـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اكليل لال�شتثم�ر �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١٣٥٠٦٣٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٢٤٩٢ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٥٥٢٢٥١٥

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

حمد بن حممد بن علي البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأطالل الواعدة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الأطالل الواعدة -  يعلن حمد بن حممد بن علي البو�شعيدي 
املوؤرخ  لتف�ق  وفق�   ،١٠٠88٠٢ ب�لرقـم  الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  ت�ش�منية، 
٢٠٢٢/٣/٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٥٦٥٩٩٤٤
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

عبدالعزيز بن ح�سن بن عبدالرحمن البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار �سنا�ش احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية
اأ�شوار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  عبدالرحمن  بن  ح�شن  بن  عبدالعزيز  يعلن 
الـتج�ري  ال�شجل  اأم�نة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملق�ولت  للتج�رة  احلديثة  �شن��ش 
الغـيــــر،  اأمــ�م  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  ب�لرقـم ١١٤٩٣١٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٢٥٤ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٣٣٠٣٣٨٦

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
اأحمد بن حممد بن اإ�سماعيل الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو طه العاملية �ش.م.م

الع�ملية  اأبو طه  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اإ�شم�عيل الزدج�يل  اأحمد بن حممد بن  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١٥١٥١٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ١٢٣٤ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٩٣٨٨٣٦٦

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�ش�ر اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٦(

حممد بن علي بن اأحمد املقيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء خما�ش للتجارة �ش.�ش.و
للتج�رة  خم��ش  اأبن�ء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املقيمي  اأحمد  بن  علي  بن  حممد  يعلن 
�ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ٤١٠٥٢٥7، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب: ٥٩٧ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٩٥٩٥٣٩٩١

كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي

مازن يو�سف مال اللـه العطار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة غرب ال�سويحرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة غرب ال�شويحرة للتج�رة  اللـه العط�ر  يعلن م�زن يو�شف م�ل 
واملق�ولت - ت�ش�منية، وامل�شجلة لدى اأم�نة ال�شجل الـتج�ري ب�لرقـم ١١٣٦٦٣٣، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــ�م  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي ك�فــــــة الأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

\هاتف رقم:٩٩٦٩٩٤٢٩ 
كمــــ� يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة ب�مل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن ت�ريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديه� للم�شفـي 

على العنوان امل�ش�ر اإليه.
امل�سفــي
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مكتب بيت املحا�سبة الدويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإرتباط الأولى للتجارة �ش.م.م
للتجارة  الأولى  الإرتباط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدويل  املحا�شبة  بيت  مكتب  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1121410 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/6/26م، 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:
ولية ال�سيب - اخلو�ش - �سكة رقم: 3604 - مبنى رقم: 212

 الطابق الثالث - �سقة رقم: 31
�ش.ب: 687 ر.ب: 111

هاتف رقم: 94652276 - 99164180
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 النعمة العمانية للتجارة �ش.م.م

للتجارة  العمانية  النعمة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدويل  املحا�شبة  بيت  مكتب  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1199542 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/6/26م، 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:
ولية ال�سيب - اخلو�ش - �سكة رقم: 3604 - مبنى رقم: 212

 الطابق الثالث - �سقة رقم: 31
�ش.ب: 687 ر.ب: 111

هاتف رقم: 94652276 - 99164180
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكو�ش العاملية للتجارة - ت�سامنية
يعلن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الكو�ش 
 ،1297537 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  العاملية 
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: 79666404

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

خديجة بنت عبداللـه بن �سهدات البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة خديجة بنت عبداللـه بن �سهدات البلو�سي وولدها للتجارة - تو�سية

تعلن خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة خديجة بنت 
ال�شجل  اأمانة  لدى  امل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة  وولدها  البلو�شي  �شهدات  بن  عبداللـه 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية   ،8053219 بالرقـم  الـتجاري 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب: 440 ر.ب: 512
هاتف رقم: 96365445 

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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اأحمد بن عبيد بن �سعيد العوي�سي
اإعــــــــــالن

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

يعلن اأحمد بن عبيد بن �شعيد العوي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طبيعة زجنبار للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1120363، 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: 98919279

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 �سامل بن را�سد املقبايل
اإعــــــــــالن

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

يعلن عبداللـه بن �شامل بن را�شد املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الإبداع املزدوج للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1293577، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 71144341
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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علي بن جعفر بن عبدالرحيم البحراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء جعفر للتجارة �ش.م.م
جعفر  اأبناء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البحراين  عبدالرحيم  بن  جعفر  بن  علي  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،1636782 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/8/8م، 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:
ولية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 171 ر.ب: 130
هاتف رقم: 95155255

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

عمر بن حممد بن �سعيد امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط خلدمات التنظيف �ش.م.م
يعلن عمر بن حممد بن �شعيد امل�شلحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شرق الأو�شط خلدمات 
التنظيف �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1162596، 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: 369 ر.ب: 112
هاتف رقم: 98878444

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 ح�سن بن �سامل الذهب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأ�سواء اخلري لتجميع احلديد واخلردة - تو�سية

اخلري  اأ�شواء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الذهب  �شامل  بن  ح�شن  بن  عبدالرحمن  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واخلردة  احلديد  لتجميع 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1083528
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99582333
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 خمي�ش بن خلفان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط الباطنة للتجارة �ش.�ش.و
يعلن �شعيد بن خمي�ش بن خلفان الكلباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة روابط الباطنة للتجارة 
�ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1015446، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 15 ر.ب: 311
هاتف رقم: 96303033 

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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يا�سر بن �سعيد بن �سامل ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد ح�سني احلبابي و�سريكه �ش.م.م

يعلن يا�شر بن �شعيد بن �شامل ال�شام�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأحمد ح�شني احلبابي 
و�شريكه �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1345768، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 1290 ر.ب: 132
هاتف رقم: 96066657

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

ذياب بن حممد بن علي الوعل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم اخلري الع�سرية �ش.م.م

يعلن ذياب بن حممد بن علي الوعل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع ن�شيم اخلري الع�شرية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1202259، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 618 ر.ب: 322
هاتف رقم: 95952825

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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عمران بن احلاج جهاجنري بن اأحمد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ديده و�سريكه �ش.م.م

يعلن عمران بن احلاج جهاجنري بن اأحمد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد ديده و�شريكه 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1335793، 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: 90222257

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

عبدالعزيز بن عبداللـه بن عمر الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لنهاية خلدمات النفط �ش.�ش.و

يعلن عبدالعزيز بن عبداللـه بن عمر الرا�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لنهاية خلدمات 
لتفاق  وفقا   ،1354954 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  النفط 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/7/20م، 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: 601 ر.ب: 122

هاتف رقم: 96699333 
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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عبدال�سالم بن �سامل بن �سعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأقوا�ش م�سقط الدولية �ش.م.م

م�شقط  اأقوا�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العربي  �شعيد  بن  �شامل  بن  عبدال�شالم  يعلن 
الدولية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1363810، 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: 39 ر.ب: 100

هاتف رقم: 95532282
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 احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدبور ال�سم�سي للخدمات املتكاملة �ش.م.م

يعلن �شالح بن نا�شر احلارثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الدبور ال�شم�شي للخدمات املتكاملة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1302518، 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: 400 ر.ب: 111
هاتف رقم: 98888566

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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�سامل بن مبارك بن خمي�ش احلجي
اإعــــــــــالن

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

املتحدة  الطواف  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلجي  خمي�ش  بن  مبارك  بن  �شامل  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1169373 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/8/4م، 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:
ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 90446441
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 ح�سن الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سارع جمي�ش للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن �شعيد بن ح�شن الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شارع جمي�ش للتجارة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1222281، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99412149
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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�ساملني بن مرهون بن علي املجرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �ساملني بن مرهون املجرفـي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

مرهون  بن  �شاملني  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املجرفـي  علي  بن  مرهون  بن  �شاملني  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  املجرفـي 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،7050313
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 717 ر.ب: 511 
هاتف رقم: 95343033

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

هالل بن نا�سر بن �سليمان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ العينني للتجارة - ت�سامنية
يعلن هالل بن نا�شر بن �شليمان الغافري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموخ العينني للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1096541، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2022/8/15م، 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:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 256 ر.ب: 515 
هاتف رقم: 92101047

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

-182-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

ريا�ش بن هالل بن حارب البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطي البحرين للتجارة - ت�سامنية
يعلن ريا�ش بن هالل بن حارب البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شواطي البحرين 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1688200، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/7/27م، 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:
ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 164 ر.ب: 111 
هاتف رقم: 99061155

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

طالل بن �سامل بن �سالح الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة الالجال للتجارة - ت�سامنية
يعلن طالل بن �شامل بن �شالح الناعبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شالة الالجال للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1203912، 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:
ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 19 ر.ب: 323 
هاتف رقم: 92217426 

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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جا�سم بن عبداللـه بن نا�سر الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سجان الوهرة للتجارة - ت�سامنية
الوهرة  اأ�شجان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الر�شيدي  نا�شر  بن  عبداللـه  بن  جا�شم  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1110812، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/8/8م، 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:
ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 320 ر.ب: 970 
هاتف رقم: 95599998

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

خديجة بنت عبداللـه بن �سهدات البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت الر�سا�سي للتجارة واملقاولت - تو�سية
البيت  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  البلو�شية  �شهدات  بن  عبداللـه  بنت  خديجة  تعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  امل�شجلة  تو�شية،   - واملقاولت  للتجارة  الر�شا�شي 
1114986، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 ولية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب: 440 ر.ب: 512
هاتف رقم: 96365445 

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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�سامل بن علي بن خلفان العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاع ال�ساطع للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شامل بن علي بن خلفان العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شعاع ال�شاطع للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1547232، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2022/8/1م، 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:
ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99415901
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 قمة جبل �سم�ش للمياه - ت�سامنية

يعلن �شامل بن علي بن خلفان العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قمة جبل �شم�ش للمياه - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 5102049، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2022/8/1م، 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:
ولية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99415901
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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خالد بن �سعيد بن خلف الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الوليد الهنائي احلديثة �ش.م.م
الهنائي  الوليد  اأبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهنائي  خلف  بن  �شعيد  بن  خالد  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،1149580 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  احلديثة 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/8/7م، 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:
ولية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 3601 ر.ب: 112
هاتف رقم: 92243969

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

�سيف بن علي بن �سيف ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف وزينب للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شيف وزينب للتجارة  يعلن �شيف بن علي بن �شيف ال�شليماين 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1229892 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/8/15م، 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:
ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99578092
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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علي بن م�سعود بن علي ك�سوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الأولى للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن علي بن م�شعود بن علي ك�شوب اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخلليج الأولى للتكنولوجيا 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1297699 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/8/3م، 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:
العذيبة - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 100 ر.ب: 100
هاتف رقم: 95795745

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 يو�سف بن علي بيت علي �سليمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�ش الدولية �ش.م.م
يعلن حممد بن يو�شف بن علي بيت علي �شليمان اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ما�ش الدولية 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1074977 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/5/9م، 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:
اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 333 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99654845

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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مبارك بن مبرييك بن هنيدي البالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار الذكي للم�ساريع املتحدة �ش.�ش.و
الذكي  البتكار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البالدي  يعلن مبارك بن مبرييك بن هنيدي 
 ،1416038 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  املتحدة  للم�شاريع 
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:
�ش.ب: 60 ر.ب: 132

هاتف رقم: 966595178321+
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

زاهر بن عبداللـه بن عامر الربيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط القارات �ش.م.م
القارات  حميط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربيدي  عامر  بن  عبداللـه  بن  زاهر  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1131566 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/8/16م، 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:
ولية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 406 ر.ب: 611
هاتف رقم: 92333391

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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�سامل بن را�سد بن مبارك القريني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سعيد القريني و�سريكه - ت�سامنية

القريني  �شعيد  اأبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  القريني  مبارك  بن  را�شد  بن  �شامل  يعلن 
و�شريكه - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1063964، 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:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 92534747
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

عمار بن حممد بن مبارك البلو�سي
اإعــــــــــالن

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

يعلن عمار بن حممد بن مبارك البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ريا�ش بركاء العاملية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1294933، 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: 24568480

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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عادل بن �سامل بن �سيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار اخلليج الذهبية �ش.م.م
اإعمار اخلليج الذهبية  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  املعمري  يعلن عادل بن �شامل بن �شيف 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1155381، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 254 ر.ب: 315
هاتف رقم: 95445441

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 فري�ش بن حممد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هودار للم�ساريع الهند�سية �ش.م.م
للم�شاريع  هودار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شيابي  حممد  بن  فري�ش  بن  حممد  يعلن 
وللم�شفي   ،1302937 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الهند�شية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 907 ر.ب: 320
هاتف رقم: 91744234

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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حمود بن خويطر بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأرجوان �سوف العني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن حمود بن خويطر بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأرجوان �شوف العني 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1054523، 
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:
�ش.ب: 3 ر.ب: 421 

هاتف رقم: 92688834
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 �سفاء �سوف العني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن حمود بن خويطر بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شفاء �شوف العني 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1055646، 
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:
�ش.ب: 3 ر.ب: 421 

هاتف رقم: 92688834
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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مكتب بيت املحا�سبة الدويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأطراف الثالثة للتجارة �ش.م.م
للتجارة  الثالثة  الأطراف  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدويل  املحا�شبة  بيت  مكتب  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1199686 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/6/26م، 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:
ولية ال�سيب - اخلو�ش - �سكة رقم: 3604 - مبنى رقم: 212

 الطابق الثالث - �سقة رقم: 31
�ش.ب: 687 ر.ب: 111

هاتف رقم: 94652276 - 99164180
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 فعالية الآداء لتطوير الربجميات �ش.م.م

الآداء لتطويـــر  يقـــــوم بت�شفـيـــــة �شركـــة فعـــالية  اأنـه  الدولـــي  املحـــا�شبة  يعلن مكتب بيت 
الربجميات �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1104304، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/6/26م، 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:
ولية ال�سيب - اخلو�ش - �سكة رقم: 3604 - مبنى رقم: 212

 الطابق الثالث - �سقة رقم: 31
�ش.ب: 687 ر.ب: 111

هاتف رقم: 94652276 - 99164180
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 ال�سرق الأو�سط للغاز الطبيعي �ش.م.م

يعلن مكتب بيت املحا�شبة الدويل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شرق الأو�شط للغاز الطبيعي 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1225614 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/6/26م، 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:
ولية ال�سيب - اخلو�ش - �سكة رقم: 3604 - مبنى رقم: 212

 الطابق الثالث - �سقة رقم: 31
�ش.ب: 687 ر.ب: 111

هاتف رقم: 94652276 - 99164180
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 عامر ال�سبعوين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتميزون للم�ساريع املتطورة - تو�سية
يعلن عامر بن �شعيد بن عامر ال�شبعوين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املتميزون للم�شاريع 
وللم�شفي  بالرقـم 1298145،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - املتطورة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: 434 ر.ب: 123
هاتف رقم: 99376080 

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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عمر بن عبداللـه بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور ال�سر�ش للتجارة - تو�سية
ال�شر�ش للتجارة -  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طيور  البلو�شي  يعلن عمر بن عبداللـه بن علي 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1247792 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ 2022/8/14م، 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 جنوب الباطنة
�ش.ب: 174 ر.ب: 122

هاتف رقم: 92080115 
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 �سمعة اخلبة الوطنية للتجارة - تو�سية

يعلن عمر بن عبداللـه بن علي البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شمعة اخلبة الوطنية 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1253465، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/8/14م، 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 جنوب الباطنة
�ش.ب: 174 ر.ب: 122

هاتف رقم: 92080115 
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

-194-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى الرثمد للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شدى الرثمد للتجارة -  يعلن عمر بن عبداللـه بن علي البلو�شي 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1252701 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ 2022/8/14م، 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 جنوب الباطنة
�ش.ب: 174 ر.ب: 122

هاتف رقم: 92080115 
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 كنوز العويد للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  العويد  كنوز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  علي  بن  عبداللـه  بن  عمر  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1256060 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ 2022/8/14م، 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 جنوب الباطنة
�ش.ب: 174 ر.ب: 122

هاتف رقم: 92080115 
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

-195-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

حميد بن حممد بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما املدينة امل�سعة للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شما املدينة امل�شعة للتجارة -  يعلن حميد بن حممد بن علي البادي 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1224517، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99575966 
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

�سهيل بن �سامل بن حلي�ش الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ ال�سريخة للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن �شهيـــــل بن �شــــــالـــم بن حلي�ش الغيـــــالين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شمــوخ ال�شريخة 
للتجـــارة واملقـــاولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـم 1107524، 
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:
�ش.ب: 63 ر.ب: 416

هاتف رقم: 96211466 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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مكتب ال�ست�سارات امل�ستقبلية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للمكتبات املتخ�س�سة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخلليج  امل�شتقبلية لتدقيق احل�شابات  يعلن مكتب ال�شت�شارات 
 ،1259082 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتخ�ش�شة  للمكتبات 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2022/5/8م،  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
العذيبة - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 136 ر.ب: 130
هاتف رقم: 24504234 

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 الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لواء البداع �ش.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لواء البداع �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1311091 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
2022/1/5م، 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:
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511

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

-197-



اجلريدة الر�سمية العدد )1456(

حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �سليمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة المان للتجارة واملقاولت العامة - تو�سية

يعلن حممد بن يو�شف بن علي بيت علي �شليمان اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة المان للتجارة 
واملقاولت العامة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1005120، وفقا 
لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 2022/5/9م، 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:
اخلوير - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 333 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99654845

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق �سحار احلديث للتجارة �ش.م.م

يعلن خالد بن �شليمان بن �شعيد املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بريق �شحار احلديث 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1139317، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: 96233448 
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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حميد بن �سامل بن خلفان البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة العقارية �ش.م.م
�ش.م.م،  العقارية  الواجهة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البادي  خلفان  بن  �شامل  بن  حميد  يعلن 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1331165، 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:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 976 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92407748 

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 مبارك بن علي اخلمي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احل�سنات احلديثة �ش.م.م
احل�شنات  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  بن علي اخلمي�شي  مبارك  بن  يعلن حممد 
احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1046382، 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:
ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 907 ر.ب: 320
هاتف رقم: 99200431 - 95242292 

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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عبداللـه بن �سعيد بن حمد اليحيائي
اإعــــــــــالن

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

خميلة  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليحيائي  حمد  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلن 
املتحدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1127138، 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: 99363454 

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

اأزاد لبخيت �سهيل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأزاد لبخيت �سهيل عامر العمري للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأزاد لبخيت �شهيل العمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأزاد لبخيت �شهيل عامر العمري 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1233801، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/7/17م، 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:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 96766809 
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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عبداللـه بن نا�سر بن علي العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة عبداللـه العمراين و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبداللـه العمراين  يعلن عبداللـه بن نا�شر بن علي العمراين 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - واملقاولت  للتجارة  و�شريكه 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1036128
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 95113969 
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

عبدالرحمن بن ح�سن بن �سامل الذهب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأ�سواء اخلري لتجميع احلديد واخلردة - تو�سية

اخلري  اأ�شواء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الذهب  �شامل  بن  ح�شن  بن  عبدالرحمن  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واخلردة  احلديد  لتجميع 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حق  وحـده  وللم�شفي   ،1083528
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99582333
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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مركز اخلليج لال�شت�شارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمد للتجارة �ش.م.م

يعلـن مركز اخلليج لال�شت�شارات والتدقيق ب�شفـته امل�شفي ل�شركة حمـــد للتجـــارة �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1079689، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
وهاب بن مراد بن عي�شى البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزمن اللوج�شتية �ش.م.م

يعلـن وهاب بن مراد بن عي�شى البلو�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الزمن اللوج�شتية �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1199546، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حمد بن �شلطان بن �شعيد البو�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح القويعة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن حمد بن �شلطان بن �شعيد البو�شعيدي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شروح القويعة للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1140065، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شامل بن را�شد بن �شليم ال�شنيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مر�شى النجوم للتجارة واملقاوالت - تو�شية 

ال�شنيدي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة مر�شى النجوم للتجارة  يعلـن �شامل بن را�شد بن �شليم 

واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1183345، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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�شالمة بنت خمي�ش بن را�شد ال�شكيلية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فاطمة ال�شوياين و�شريكاتها للتجارة - ت�شامنية

تعلـن �شالمة بنت خمي�ش بن را�شد ال�شكيلية ب�شفـتها امل�شفية ل�شركة فاطمة ال�شوياين 

و�شريكاتها للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1484028، 

عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية
اإبراهيم بن حممد بن عبداللـه البو�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طاقة م�شقط اخل�شراء �ش.م.م 

امل�شفي ل�شركة طاقة م�شقط  البو�شعيدي ب�شفـته  اإبراهيم بن حممد بن عبداللـه  يعلـن 

انتهاء  عن   ،1081170 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  اخل�شراء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
مروان بن عبداللـه بن حمي الكم�شكي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبغة امل�شتقبل للتجارة �ش.م.م 

امل�شتقبل  �شبغة  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الكم�شكي  حمي  بن  عبداللـه  بن  مروان  يعلـن 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1271561، عن انتهاء اأعمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شعيد بن حممد بن عبداللـه اجلهوري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو زكريا اجلهوري للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن �شعيد بن حممد بن عبداللـه اجلهوري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اأبـــو زكريـــا اجلهوري 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1188882، عن 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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حمد بن �شليمان املالكي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شارف القابل للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حمد بن �شليمان املالكي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة م�شارف القابل للتجارة - ت�شامنية، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1271403، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
علي بن حممد بن تقي اللواتي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اجلا�شر للمعدات ال�شناعية �ش.م.م

اللواتي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة م�شاريع اجلا�شر للمعدات  يعلـن علي بن حممد بن تقي 

انتهاء  1059530، عن  بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  ال�شناعية 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حمد بن �شالح بن عبداللـه امل�شايخي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن امل�شايخ للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  امل�شايخ  ل�شركة ح�شن  امل�شفي  ب�شفـته  امل�شايخي  يعلـن حمد بن �شالح بن عبداللـه 

اأعمال  انتهاء  عن   ،4094913 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شالح بن علي بن �شيف املقبايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع مزون للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �شالح بن علي بن �شيف املقبايل ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ينابيــع مـــزون للتجـــارة - 

اأعمال  انتهاء  عن   ،1073118 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنيـــة، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرمزين للخدمات اللوج�شتية �ش.م.م

يعلـن املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الرمزين للخدمات 

اللوج�شتية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1133061، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
هالل بن �شامل بن ماجد احلجري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجواء بدية احلديثة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن هالل بن �شامل بن ماجد احلجري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة اأجـــواء بديـــة احلديثــة 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1106506، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
علي بن خلفان بن بخيت املقبايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اأحمد املقبايل للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن علي بن خلفان بن بخيت املقبايل ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة اأبو اأحمد املقبايل للتجارة 

واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1146783، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو احلارث املقبايل للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن علي بن خلفان بن بخيت املقبايل ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة اأبو احلارث املقبايل للتجارة 

واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1135193، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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�شلطان بن �شيف بن را�شد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج جمان املا�شية �ش.م.م

يعلـن �شلطان بن �شيف بن را�شد املعمري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة اأبراج جمان املا�شية �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1121501، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شلطان بن اأحمد بن حممد ال�شلتي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمنار العاملية �ش.م.م

يعلـن �شلطان بن اأحمد بن حممد ال�شلتي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة اأمنار العاملية �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1004505، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حمد بن �شالح بن عبداللـه امل�شايخي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو نايف امل�شايخي للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن حمد بن �شالح بن عبداللـه امل�شايخي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة اأبـــو نايــف امل�شايخـــي 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1125756، عن 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
داود بن �شليمان بن �شيف الرحبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ابن الرحبي احلديثة �ش.م.م

الرحبي  ابن  م�شاريع  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الرحبي  �شيف  بن  �شليمان  بن  داود  يعلـن 

انتهاء  عن   ،1018496 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديثة 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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�شبيب بن �شعيد بن �شعود الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأدم اخل�شراء للتجارة واملقاوالت - تو�شية

اأدم اخل�شراء للتجارة  يعلـن �شبيب بن �شعيد بن �شعود الها�شمي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة 

واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 5134919، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثلى للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

املثلى للتجارة واملقاوالت -  الها�شمي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة  يعلـن �شبيب بن �شعيد بن �شعود 

اأعمال  انتهاء  عن   ،5139414 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
فهد بن �شامل بن مربوك الرواحي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شرار الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن فهد بن �شامل بن مربوك الرواحي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة اأ�شرار الداخلية للتجارة 

انتهاء  1038859، عن  بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شلمان بن حيدر بن ح�شن اللواتي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شراج العربية �ش.م.م

يعلـن �شلمان بن حيدر بن ح�شن اللواتي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة ال�شراج العربية �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1260102، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العاملية املتحدة للم�شاريع اجلديدة �ش.م.م

يعلـن عبداللــــه بن �شعيـــد بن حمـــد الدرعـــي ب�شفـتــه امل�شفــي لل�شركــــة العامليـــة املتحــــدة 

للم�شاريع اجلديدة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1026951، عن 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شليمان بن م�شعود بن حمدان الربعاين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثلث الربونزي للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �شليمان بن م�شعود بن حمدان الربعاين ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة املثلــث الربونــزي 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1536222، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اأحمد بن حمد بن حممد الرا�شدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الت�شامن لالأعمال واال�شتثمار �ش.م.م

لالأعمال  الت�شامن  ل�شركــة  امل�شفــي  ب�شفـتــه  الرا�شدي  حممد  بن  حمد  بن  اأحمد  يعلـن 

1305977، عن انتهاء  واال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شعيد بن خلفان بن �شامل احلديدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلديدي املتميزة للتجارة �ش.م.م

املتميـــزة  امل�شفــي ل�شركــة احلديـــدي  يعلـن �شعيد بن خلفان بن �شامل احلديدي ب�شفـتــه 

انتــهاء  عــن   ،1123762 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجــــارة 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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اأحمد بن را�شد بن �شيف العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلمراء للتجارة العامة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن را�شد بن �شيف العربي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة احلمراء للتجارة العامة 

واملقـــاوالت - ت�شامنـــية، وامل�شجلــــة لدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقم 1013300، عــن 

انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
القا�شم بن جمعة بن �شالم ال�شقري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التدقيق الثالثي للتجارة - ت�شامنية

الثالثـــي  التدقيــــق  ل�شركــة  امل�شفــي  ال�شقري ب�شفـتــه  القا�شم بن جمعة بن �شالم  يعلـن 

عــن   ،1272149 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجـــل  اأمانـــة  لدى  وامل�شجلــــة  ت�شامنيــــة،   - للتجــــارة 

انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اأحمد بن خلفان بن �شامل ال�شبلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباري الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن خلفان بن �شامل ال�شبلي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة الرباري الذهبية للتجارة 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلــــة لدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقم 1175575، عــن انتــهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
را�شد بن حممد بن �شامل الرو�شدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البادي والرو�شدي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن را�شـــد بن حممـــد بن �شالـــم الرو�شـــدي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة البادي والرو�شدي 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلــــة لدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقم 1003527، 

عــن انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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عادل بن حميد بن عبيد املخمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار املنامة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن عـــادل بن حمـــيد بن عبيـــد املخمــري ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة اأ�شوار املنامة للتجارة 

واملقــــاوالت - ت�شامنيـــة، وامل�شجلــــة لدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقم 1128983، عــن 

انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
خالد بن عمر بن جعفر فلهوم

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفتح املتميزة العاملية �ش.م.م

يعلـن خالد بن عمر بن جعفر فلهوم ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة الفتح املتميزة العاملية �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعمال  انتــهاء  عــن   ،1309630 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجـــل  اأمانـــة  وامل�شجلــــة لدى 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإبراهيم بن �شامل بن عبداللـه الر�شيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شيف العاملية �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن �شامل بن عبداللـه الر�شيدي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة امل�شيف العاملية �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 1254298، عن انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شطول للخدمات اللوج�شتية �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن �شامل بن عبداللـه الر�شيدي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة االأ�شطول للخدمات 

اللوج�شتية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 1088847، عن انتــهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املوعد الذهبية �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن �شامل بن عبداللـه الر�شيدي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة املوعد الذهبية �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 1268398، عن انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
خالد بن �شعيد بن حممد ال�شاملي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحرتف الرائدة �ش.م.م

يعلـن خالد بن �شعيد بن حممد ال�شاملي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة املحرتف الرائدة �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 1139691، عن انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اأحمد بن بخيت بن �شعيد ال�شنفري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأمني بن را�شم بن عنرب بن اآل عنرب و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن بخيت بن �شعيد ال�شنفري ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة اأمني بن را�شم بن عنرب بن 

اآل عنـــرب و�شركـــاه للتجــــارة - ت�شامنيـــة، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 

2113198، عن انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اأحمد بن �شعيد بن مبارك الربطماين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع ال�شرق الوطنية للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن �شعيد بن مبارك الربطماين ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة ربوع ال�شرق الوطنية 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 1145455، عن انتــهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دبي العاملية املتحدة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة دبي العاملية املتحدة �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 1110483، عن انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط اجلنوب الوطنية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة خط اجلنوب الوطنية 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 1684370، عن انتــهاء اأعمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
ح�شن بن علي بن را�شد احلو�شني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة مرمي بنت عبداللـه بن اأحمد العجمي واأبنائها - تو�شية

يعلـن ح�شن بن علي بن را�شد احلو�شني ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة مرمي بنت عبداللـه بن 

اأحمد العجمي واأبنائها - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 3070883، 

عن انتــهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
يون�ش بن �شامل بن �شعيد ال�شيابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرياج ال�شرق االأو�شط �ش.م.م

يعلـن يون�ش بن �شامل بن �شعيد ال�شيابي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة مرياج ال�شرق االأو�شط 

�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـــــل الـتجـاري بالرقـــم 1332268، عــن انتــهــاء اأعمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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عبداللـه بن حميد بن �شليم القم�شوعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن عبداللـه بن حميد بن �شليم القم�شوعي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة احلنظويل والغيثي 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم 1106222، 

عــن انتــهــاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
هود بن يحيى بن �شامل احلوقاين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزوارق للتجارة �ش.م.م

يعلـن هود بن يحيى بن �شامل احلوقاين ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة الزوارق للتجارة �ش.م.م، 

وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم 1510541، عن انتـهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
اأحمد بن �شعيد بن اأحمد املحمودي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة اأحمد بن �شعيد املحمودي و�شريكته للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن اأحمد بن �شعيد بن اأحمد املحمودي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة اأحمد بن �شعيد املحمودي 

و�شريكته للتجـــارة واملقـــاوالت - تو�شيـــة، وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم 

1017003، عن انتـهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
في�شل بن �شعيد بن حممد ال�شاملي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال انطاله للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن في�شل بن �شعيد بن حممد ال�شاملي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة جبال انطاله للتجارة 

عن   ،1122236 بالرقـم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتـهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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