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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٥٦

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد  ٣٠حم ـ ـ ــرم 1444هـ

املوافـق � ٢٨أغ�سط�س 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الداخليـــــــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/161ص ــادر فـ ــي  2022/8/22بتحديــد ر�سـوم طلبـات
االعت ـ ــرا�ض والطعـ ــون االنتخابـي ـ ــة النتخاب ـ ــات
١٣
�أع�ضـاء املجالـ�س البلـدية.
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/162ص ـ ــادر فــي  2022/8/22ب�ش ـ�أن حتديــد قواعــد
وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية
النتخاب ــات �أع�ضــاء جمل ــ�س ال�شـ ــورى و�أع�ض ــاء
١٤
املجالـ�س البلديـ ــة.
املركـز الوطنـي للإح�صـاء واملعلومـات
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/103صـ ـ ــادر فــي  2022/٧/٢١ب�إ�صـ ــدار ا�سرتاتيجيـ ـ ـ ــة
١٩
البيانــات الوطنيــة.

رقم
ال�صفحة

�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستدراك.
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطبخ ومطعم النب�أ للوالئم والأعرا�س �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرا�شن للت�سوق �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج لوج�ستك�س �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع منور ال�شرقية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الب�شائر الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار خومية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية الإح�سان العاملية �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�شرى لتجارة النفط والغاز �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صفوة خلدمات اال�ستثمار والتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سود و�أبي�ض للإعالم واخلدمات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد عندام التجارية  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نواة الت�آزر �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلالدية خلدمات التنظيف �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون اخلالدية للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االن�سجام لتجارة ال�سيارات (�شركة منطقة
حرة) �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو فيا�ض امل�شايخي للتجارة  -تو�صية.
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رقم
ال�صفحة
١٣٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة للإن�شاءات �ش.م.م.
�إعالن عن بـدء �أعم ــال الت�صفـية ل�شرك ــة حمــود و�سيف �أبنــاء عبدالل ــه ال�سليمان ــي
١٣٦
للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل البوارح �شمال للتجارة  -ت�ضامنية١٣٧ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أمواج جمي�س احلديثة للتجارة  -تو�صية١٣٧ .
١٣٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإخوة لألعاب الت�سلية �ش.م.م.
١٣٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كاليد �أي بي �سرفي�سز �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فليك�سج�ستيك للمخازن العامة وتخلي�ص
١٣٩
الب�ضائع �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفار�سي والزعابي الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية١٣٩ .
١٤٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دليلك للخدمات �ش.م.م.
١٤٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الهاملية للتجارة �ش.م.م.
١٤١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زلفى للتنمية الأ�سرية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبريز العاملية للتطوير لال�ستثمار �ش.م.م١٤١ .
١٤٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ ودام الغاف للمقاوالت  -تو�صية.
١٤٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الديرة للتجارة  -تو�صية.
١٤٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد ر�ضا وعلي للتجارة �ش.م.م.
١٤٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرباق اجلديدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز طيبة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية١٤٤ .
١٤٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صخور الياب�سة  -تو�صية.
١٤٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع هزمي املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ن�سيم جمي�س التجارية  -ت�ضامنية١٤٥ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الأمل ال�ساطع للتجارة  -تو�صية١٤٦ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل املنرتب احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية١٤٦ .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الري�شة الربونزية �ش.م.م.
١٤٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صال ــح بن �ساملـ ــني بن عبداللـ ــه الفار�س ــي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
١٤٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـي ــة ل�شركـة �سلطــان بن �سليمــان بن �سعيــد امل�سك ــري
و�شركاه  -ت�ضامنية.
١٤٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد العاملية  -تو�صية.
١٤٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة وريد للتجارة  -تو�صية.
١٤٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي و�شركاه
للتجارة  -ت�ضامنية.
١٤٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول الريادة للت�سويق �ش.م.م.
١٥٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شجان املدينة للتجارة �ش.م.م.
١٥٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر ورا�ضي للتجارة  -ت�ضامنية.
١٥١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة التميز للتجارة  -تو�صية.
١٥١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطبخ �أم الزمامي �ش.م.م.
١٥٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هبوب النود للتجارة  -ت�ضامنية.
١٥٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نو�س لال�ستثمار والتعمري �ش.م.م.
١٥٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نور ال�شم�س الرائدة  -ت�ضامنية١٥٣ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز البحار الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية١٥٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظاهر اخلري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٥٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجار للم�شاريع الع�صرية �ش.م.م.
١٥٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة وادي عدي خلدمات التنظيف �ش.م.م155 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميد املطاعني وحمود احل�سني للتجارة  -ت�ضامنية١٥٦ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر بن �سعيد بن حارب املعمري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
١٥٦

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضارة جمان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية157 .
157
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برق �صحم للتجارة  -ت�ضامنية.
158
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القاد�سية املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن �سعيد اخل�ضوري وولده  -تو�صية158 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القي�صر لل�صناعات البال�ستيكية  -تو�صية159 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مفرو�شات القي�صر احلديثة  -ت�ضامنية159 .
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذهبية لأ�صباغ ال�سيارات  -تو�صية.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهج االعمار �ش.م.م.
161
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيارات اخلليج املتكاملة �ش.م.م.
161
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االملا�سة الثامنة الدولية �ش.م.م.
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرتباط للإعالن والدعاية �ش.م.م.
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنظار ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكري�ستال الأخ�ضر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م163 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفيلق املميز للتجارة واخلدمات �ش.م.م163 .
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع اجلفنني للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ذي يزن و�أحمد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية164 .
165
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وزاهر للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية165 .
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملي للم�شاريع ال�شاملة  -تو�صية.
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االكت�شافات احلديثة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع طيور اجلنة الذهبية للتجارة �ش.م.م167 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر ال�سبل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية167 .
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع اخلري للك�سارات واملحاجر �ش.م.م168 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار املهارات �ش.م.م.
169
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أودية اجلاح�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية169 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اكليل لال�ستثمار �ش.م.م.
170
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأطالل الواعدة  -ت�ضامنية.
170
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار �شنا�ص احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية171 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو طه العاملية �ش.م.م.
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء خما�س للتجارة �ش�.ش.و.
172
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غرب ال�صويحرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية172 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإرتباط الأولى للتجارة �ش.م.م.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النعمة العمانية للتجارة �ش.م.م.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكو�س العاملية للتجارة  -ت�ضامنية.
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شي
وولدها للتجارة  -تو�صية.
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طبيعة زجنبار للتجارة  -ت�ضامنية.
175
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع املزدوج للتجارة  -ت�ضامنية.
175
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء جعفر للتجارة �ش.م.م.
176
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات التنظيف �ش.م.م176 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء اخلري لتجميع احلديد واخلردة  -تو�صية177 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابط الباطنة للتجارة �ش�.ش.و.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد ح�سني احلبابي و�شريكه �ش.م.م.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ن�سيم اخلري الع�صرية �ش.م.م.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد ديده و�شريكه �ش.م.م.
179
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهاية خلدمات النفط �ش�.ش.و.
179

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أقوا�س م�سقط الدولية �ش.م.م.
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركةالدبور ال�شم�سي للخدمات املتكاملة �ش.م.م180 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطواف املتحدة �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شارع جمي�س للتجارة  -تو�صية.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـيـة ل�شرك ـ ــة �سامل ــني بـ ــن مره ـ ــون املجرفـ ـ ــي و�شريكـ ــه
182
للتجارة  -ت�ضامنية.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ العينني للتجارة  -ت�ضامنية.
183
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي البحرين للتجارة  -ت�ضامنية.
183
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صالة الالجال للتجارة  -ت�ضامنية.
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شجان الوهرة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت الر�صا�صي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية184 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعاع ال�ساطع للتجارة  -ت�ضامنية.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمة جبل �شم�س للمياه  -ت�ضامنية.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو الوليد الهنائي احلديثة �ش.م.م.
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف وزينب للتجارة �ش.م.م.
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الأولى للتكنولوجيا �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�ش الدولية �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار الذكي للم�شاريع املتحدة �ش�.ش.و188 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط القارات �ش.م.م.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سعيد القريني و�شريكه  -ت�ضامنية189 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض بركاء العاملية �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار اخلليج الذهبية �ش.م.م.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هودار للم�شاريع الهند�سية �ش.م.م.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرجوان �شوف العني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية191 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفاء �شوف العني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية191 .

رقم
ال�صفحة
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأطراف الثالثة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فعالية الآداء لتطوير الربجميات �ش.م.م192 .
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للغاز الطبيعي �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتميزون للم�شاريع املتطورة  -تو�صية.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور ال�شر�س للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمعة اخلبة الوطنية للتجارة  -تو�صية194 .
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى الرثمد للتجارة  -تو�صية.
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز العويد للتجارة  -تو�صية.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما املدينة امل�شعة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمــوخ ال�شريخة للتج ــارة واملق ــاوالت  -تو�صية196 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج للمكتبات املتخ�ص�صة �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لواء االبداع �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمان للتجارة واملقاوالت العامة  -تو�صية198 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق �صحار احلديث للتجارة �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة العقارية �ش.م.م.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احل�سنات احلديثة �ش.م.م.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خميلة املتحدة �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزاد لبخيت �سهيل عامر العمري للتجارة  -ت�ضامنية٢٠٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركـ ــة عبداللـ ــه العمرانـ ــي و�شريكـ ــه للتجـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء اخلري لتجميع احلديد واخلردة  -تو�صية201 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد للتجارة �ش.م.م.
202
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمن اللوج�ستية �ش.م.م.
202

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح القويعة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�سى النجوم للتجارة واملقاوالت  -تو�صية202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاطمة ال�ضوياين و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية203 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طاقة م�سقط اخل�ضراء �ش.م.م.
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صبغة امل�ستقبل للتجارة �ش.م.م.
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو زكريا اجلهوري للتجارة واملقاوالت  -تو�صية203 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف القابل للتجارة  -ت�ضامنية.
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلا�سر للمعدات ال�صناعية �ش.م.م204 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن امل�شايخ للتجارة  -ت�ضامنية.
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع مزون للتجارة  -ت�ضامنية.
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمزين للخدمات اللوج�ستية �ش.م.م205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء بدية احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �أحمد املقبايل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو احلارث املقبايل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج جمان املا�سية �ش.م.م.
206
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمنار العاملية �ش.م.م.
206
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو نايف امل�شايخي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية206 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن الرحبي احلديثة �ش.م.م206 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدم اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية207 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثلى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية207 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سرار الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م207 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سراج العربية �ش.م.م.
207
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية املتحدة للم�شاريع اجلديدة �ش.م.م208 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثلث الربونزي للتجارة  -ت�ضامنية208 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�ضامن للأعمال واال�ستثمار �ش.م.م٢٠٨ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديدي املتميزة للتجارة �ش.م.م.
٢٠٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلمراء للتجارة العامة واملقاوالت  -ت�ضامنية209 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التدقيق الثالثي للتجارة  -ت�ضامنية209 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباري الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م209 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البادي والرو�شدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية209 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية210 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفتح املتميزة العاملية �ش.م.م.
210
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ضيف العاملية �ش.م.م.
210
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سطول للخدمات اللوج�ستية �ش.م.م210 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوعد الذهبية �ش.م.م.
211
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف الرائدة �ش.م.م.
211
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم ــني ب ــن را�ســم بن عنب ــر ب ــن �آل عنبـ ــر
و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية.
211
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�شرق الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية211 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبي العاملية املتحدة �ش.م.م.
212
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط اجلنوب الوطنية �ش.م.م.
212
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شرك ــة مريــم بنت عبداللـه بن �أحم ــد العجمـ ــي
و�أبنائها  -تو�صية.
212
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرياج ال�شرق الأو�سط �ش.م.م.
212
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية213 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزوارق للتجارة �ش.م.م.
213
�إعالن عن انته ــاء �أعمال الت�صفـيـ ــة ل�شركـ ــة �أحمد بن �سعي ــد املحم ــودي و�شريكتـ ــه
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
213
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال انطاله للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية213 .

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

وزارة الداخليــــة
قرار وزاري
رقـم 2022/١٦١
بتحديـد ر�سـوم طلبـات االعتـرا�ض
والطعـون االنتخابـية النتخابـات �أع�ضـاء املجالـ�س البلـدية
ا�ستنادا �إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
و�إلى الالئح ــة التنظيميـ ــة النتخاب ــات �أع�ضـاء املجل ــ�س البلــدي ال�صــادرة بالق ــرار ال ــوزاري
رقــم ،2022/92
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم طلبات االعتـرا�ض والطعــون االنتخابية املن�صــو�ص عليهــا فـي الالئحــة امل�شــار
�إليها بواقع ( )100مائة ريال عماين لكل طلب.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
\
�صـدر فـي ٢٤ :مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ
املوافـــــق ٢٢ :مــن �أغ�سطـــ�س 2022م
حمود بن فـي�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
-13-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

قرار وزاري
رقم 2022/١٦٢
ب�ش�أن حتديد قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية
النتخابـــات �أع�ضــاء جملـــ�س ال�شــــورى و�أع�ضـــاء املجالـ�س البلديــــة
ا�ستنادا �إلى قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2013/58
و�إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
و�إلى القرار الوزاري رقم  2019/44ب�ش�أن حتديد قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية
االنتخابية،
و�إل ــى الالئحة التنظيمي ــة النتخابــات �أع�ضــاء املجلــ�س البلــدي الــ�صادرة بالقــرار الــوزاري
رقــم ،2022/92
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�ش�أن قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية النتخابات �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى و�أع�ضاء املجال�س البلدية ،وفقا للملحق املرفق.
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى الق ــرار الـ ــوزاري رقم  2019/44امل�ش ــار �إليــه ،كما يلغى كل ما يخالف امللحق املرفـق،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٤ :مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ
املوافـــــق ٢٢ :مــن �أغ�سطـــ�س 2022م
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ملحـــق
ب�ش�أن قواعد وو�سائل و�إجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابيـة
النتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى و�أع�ضاء املجالـ�س البلـدية
�أوال :قواع ــد عام ـ ـ ــة:
 1يج ـ ــب التقي ــد بالفتـ ــرة امل�سم ــوح بهــا للقيام بالدعاية االنتخابيــة ،والتــي تبــد�أمن تاريخ �إعالن القوائم النهائية للمر�شحني ،على �أن تتوقف جميع و�سائل
الدعاي ــة االنتخابيـة الــواردة فــي ه ــذا امللحق فـي الي ــوم ال�ساب ــق ليــوم الت�صويــت،
وتعتب ــر ممار�ســة �أي �شك ــل �أو و�سيل ــة م ــن الدعاية االنتخابيـة خمالفـة للقانــون
�إذا ما متت بعد الفرتة املحددة قانونا للدعاية االنتخابية.
 2يجوز للمر�شح التعاقد مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات املتخ�ص�صة لت�صميم متطلباتدعايته االنتخابية �أو �إدارتها.
 3يكــون متوي ــل الدعاي ــة االنتخابي ــة من الذمــة املاليــة للمر�شــح ،وال ي�سمــح بغيــرذلك �أيا كان م�صدره.
 4يجب املحافظة على املظهر العام عند ممار�سة الدعاية االنتخابية والتقيد بالنظمواللوائـ ـ ــح ،وجله ــات االخت�ص ــا�ص احل ــق فـي �إزالـ ــة �أي لوحــة �إعالنيـ ــة �أو �أي و�سيلـ ــة
من و�سائل الدعاية االنتخابية عند ثبوت �أي خمالفة دون احلاجة �إلى �إنذار املر�شح،
مع �إلزامه بتحمل م�صاريف الإزالة.
 5حتظر ممار�سة الدعاية االنتخابية فـي جميع مباين و�إحرامات وحدات اجلهازالإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ودور العبادة.
 6يحظر على النقابات واجلمعيات والأندية دعم الدعاية االنتخابية لأي مر�شحب�أي �صورة كانت.
 7يحظر على املر�شح  -خ ــالل قيام ــه بالدعايــة االنتخابية ولقائــه بالناخبني � -أنيقدم �أو يعد بتقدمي هدايا �أو تربعات �أو م�ساعدات نقدية �أو عينية �أو غري ذلك
من املنافع ل�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
-15-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

 8يحظر ا�ستخدام ال�شعارات للم�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة فـي الدعاية االنتخابية. 9تقت�صر الدعاية االنتخابية على الآتي:�صورة املر�شح ال�شخ�صية.ا�سمه كامال وعنوانه.�سريته الذاتية وم�ؤهالته العلمية والعملية املثبتة من اجلهات املخت�صة.ر�ؤيتـه خلدمـة الوالية � -إن رغب  -فـي حدود االخت�صا�صات املقررة قانونا. 10 -ال يجوز ا�ستخدام �شعار الدولة الر�سمي �أو علمها �أو �شعار االنتخابات �أو �أحد
�شعارات وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة �أو الرموز الدينية �أو التاريخية �أو القبلية �أو �أ�سماء �أو �صور ال�شخ�صيات
العامة فـي و�سائل الدعاية االنتخابية.
 11 -يجب �أن تكون الدعاية االنتخابية باللغة العربية ،و�أال تت�ضمن عبارات �أو �صورا
�أو رموزا تخل بالنظام العام.
 12 -يحظ ــر عل ــى املر�شح القي ــام بـ ـ�أي دعاية انتخابية تنط ــوي عل ــى خــداع الناخب ــني
�أو التدلي�س عليهم �أو ا�ستخدام �أ�سلوب التجريح �أو الت�شهري باملر�شحني الآخرين.
 13 -يحظ ــر االعت ــداء على و�سائ ــل الدعايـ ــة االنتخابي ــة امل�سمــوح بهــا ب ـ�أي ت�صــرف
كان �سواء بال�شطب �أو التمزيق �أو غري ذلك.
ثانيا :و�سائـ ــل الدعايـ ــة االنتخابيـ ــة:
 1اللوحـ ــات الإعالنيـ ــة:يتعهد املر�شح برتكيب اللوحات الإعالنية ح�سب املوا�صفات واال�شرتاطاتالفني ــة املو�ضوع ــة مـن قبل البلدية املخت�صة ،و�إزالتها على نفقتــه اخلا�صـة
حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�صويت.
يقت�صر تركيب اللوحــات الإعالنيــة للمر�شــح فـي نط ــاق الوالي ــة املرت�ش ــحعنهـ ـ ـ ـ ــا مبا ال يزيد على ( )15خم�س ع�شرة لوحة.
يج ــب �أن يتنا�سـ ـ ــب حج ــم الإع ـ ـ ــالن املقت ــرح مـ ـ ــع حجـ ــم اللوحـ ــة الإعالني ــةواملوا�صفات واال�شرتاطات الفنية ،ويتم الرتكيب فـي املواقع املحددة.
-16-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

يحظر تركيب اللوحات الإعالنية على �أر�صفة امل�شاة �أو �أماكن جترب امل�شاةعلى اخلروج منها �أو فـي �أعلى اجل�سور و�أعمدة الإنارة والدوارات وجزرها
وخمارجها.
يج ـ ــب �أال تقـ ــل امل�سافـ ــة بـ ــني حاف ــة كل لوحــة �إعالني ــة وبداي ــة كت ــف الطري ــقع ــن (3م) ثالثة �أمتار.
يجب تركيب اللوحات الإعالنية على م�سافة ال تقل عن (100م) مائة مت ــرقبل التقاطعات والدوارات ،وعلى م�سافة ال تقل عن(250م) مائتني وخم�سني
متــرا قبــل التقاطع ــات الرئي�سيـ ــة� ،شريط ــة �أال حتجــب الر�ؤيــة ،و�أن تك ــون
الإ�ضاءة من الأعلى �إلى الأ�سفل.
يلتزم املر�شح باالتفاق مع ال�شركات امل�ستغلة للمن�صات الإعالنية فـي ال�شوارعالعامة فـي حال رغبته فـي ا�ستئجارها.
يجب على البلدية املخت�صة مراعاة �إتاحة الفر�ص املت�ساوية لكل مر�شح. 2ن�شــر املــواد الإعالنيــة (املطبوعــات):يوقع املر�شح تعهدا ب�إزالة كافة املواد الإعالنية (املطبوعات) على نفقتهاخلا�صة حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�صويت.
يحظ ــر و�ض ــع املـ ــواد الإعالنيــة (املطبوع ــات) �أو �أي ن ــوع من �أن ــواع الكتاب ــة�أو الر�سوم �أو ال�صور على املركبات بكافة �أنواعها.
 3ال�صح ـ ــف املحلي ـ ــة:يتحمل املر�شح تكلفة الإعالن الراغب فـي ن�شره وامل�س�ؤولية عن حمتواه. 4و�سائ ـ ــل االت�صـ ـ ــاالت:يجوز للمر�شح ممار�سة الدعاية االنتخابية عرب و�سائل االت�صاالت الآتية:
الر�سائل الن�صية الق�صرية ( ،)SMSوالر�سائل الإلكرتوني ــة.و�سائل التوا�صل االجتماعي.ال�شبكـ ـ ــة العاملي ـ ـ ـ ــة للمعلومـ ـ ــات (الإنرتنت).و�سائ ــل الإعـالم اخلا�ص ــة املرئيــة وامل�سموع ــة.-17-
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 5االلتق ــاء بالناخب ــني:للمر�ش ــح االلتق ـ ــاء بالناخبـ ــني ف ــي مق ــار الأندي ــة وجمعي ــات امل ــر�أة العمانيــةبعــد موافقــة اجلهــة املخت�صـة بالنـادي �أو اجلمعيــة علــى ذلك وحتديــد الأيام
املقرتحة للقاء الناخبني.
للمر�شح احلق فـي اقرتاح مكان عام لاللتقاء بالناخبني كاملجال�س العامة.يتعــني �أن يكون حديــث املر�شح �أثناء االلتق ــاء بالناخبـ ــني فـي إ�ط ــار الدعايـ ــةاالنتخابية.
يحظر ا�ستخدام مكربات ال�صوت اخلارجية.ثالثا :إ�جـراءات تقديـم طلبــات الدعايــة االنتخابيــة:
يقدم الطلب �إلى وزارة الداخلية عن طريق املوقع الإلكرتوين لالنتخابات.يرف ــق بالطل ــب موافق ــة البلدية املخت�صة على املواد والعبــارات املــراد ت�ضمينهــافـي الإعالن ،بناء على املوا�صفات واال�شرتاطات الفنية.
يتم البت فـي الطلب خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل ر�سمية من تاريخ ت�سلمه.يجب تقدمي طلب االلتقاء بالناخبني قبل ( )12اثني ع�شر يوما من موعد اللقاء.رابعا :ر�س ــوم الدعاي ــة االنتخابيـ ــة:
يجب على املر�شح �سداد مبلــغ وقــدره ( )100مائــة ري ــال عمان ــي كر�س ــم للدعاي ــة
االنتخابية عن كافة و�سائل الدعاية االنتخابية ،عرب املوقع الإلكرتوين لالنتخابات.
خام�سا :ت�أم ــني الدعاي ــة االنتخابي ــة:
يج ــب على املر�شح �ســداد مبلــغ وق ــدره ( )150مائــة وخم�ســون ري ــاال عماني ـ ــا عرب
املوقع الإلكرتوين لالنتخابات كت�أمني دعاية انتخابية ،وي�سرتد املبلغ فـي حال
�إزالة و�سائل الدعاية االنتخابية قبل اليوم املحدد للت�صويت.
�ساد�سا :اجل ــزاءات الإداري ـ ــة:
يعاقب بغرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين ،وال تزيد على ()4000
�أربعة �آالف ريال عماين ،كل من يخالف �أحكام هذا امللحق.
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املركـز الوطنـي للإح�صـاء واملعلومـات
قــرار رقـــم
2022/103
ب�إ�صـدار ا�سرتاتيجيـة البيانــات الوطنيــة
ا�ستنادا �إلى قانون الوثائق واملحفوظات الوطنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2007/60
و�إلى قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2011/118
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠١٢/٣١ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/40ب�إ�صدار نظام املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات،
و�إلى قانون الإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠١٩/٥٥
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء املوقر،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل با�سرتاتيجية البيانات الوطنية ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اال�سرتاتيجية املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صدر فـي 22 :من ذي احلجـــــــــة 1443هـ
املوافــــق 21 :من يوليـــــــــــــــــــــو 2022م
د .خليفة بن عبدالـله بن حمد الربواين
الرئي ـ ـ ـ ــ�س التنفـي ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
للمركـ ـ ــز الوطن ـ ـ ــي للإح�صـ ـ ــاء واملعلومـ ــات
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ا�سرتاتيجيـــة البيانــــات الوطنيــة
الف�صــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامــــة
املــادة ( ) ١
يك ــون للكلم ــات والعبـ ــارات ال ــواردة فـي هذه اال�سرتاتيجي ــة املعنــى ذاته املن�صــو�ص علي ــه
فـي قانون الإح�صاء واملعلومات امل�شار �إليه ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني
قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الــــوزارة:
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات.
املركــــــز:
املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات.
اجلهــــة املعنيــة:
�أي جهة من اجلهات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )٣من هذه اال�سرتاتيجية.
�إخفـــاء الهويــة:
عمليــة حلماي ــة البيان ــات ال�شخ�صي ــة ب�إخف ــاء �أو ت�شفـيــر املعرف ــات ال ــتي تربـ ــط البيانـ ــات
مع �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص حمددين.
التجمــــيع:
عملية حتويل البيانات من �صيغ فردية تف�صيلية �إلى �صيغ جماعية ملخ�صة.
بنيـــة البيانـــات:
البنية التنظيمية للبيانات والتي ميكن التعامل معها بفاعلية با�ستخدام تقنيات املعاجلة
الرقمية.
ال�صيـغ املفتوحـة:
�أي �صيغة رقمية ميكن معاجلتها با�ستخدام �أداة مفتوحة امل�صدر.
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ال�صيغ القابلة للمعاجلة الرقمية:
�أي �صيغة رقمية ميكن التحكم بها وال�سماح ب�إدخالها �آليا ومعاجلتها بفاعلية با�ستخدام
تطبيقات احلا�سوب.
املعلومـــات الو�صفـيـــة:
املعلومات التي ت�شرح �أو تقدم تفا�صيل ب�ش�أن حزمة من البيانات.
تقنيات التبادل والإتاحة الآنية:
التقنيات التي متكن تبادل و�إتاحة البيانات ب�شكل فوري عند جمعها.
التبـــــادل:
تبادل البيانات مع جهة واحدة �أو �أكرث ب�شكل مبا�شر.
نظـــام التكامـــل:
النظام التقني املن�ش�أ من قبل الوزارة لتبادل البيانات مع اجلهات احلكومية.
الإتاحـــة:
�إتاحة البيانات ب�شكل ذاتي على �شبكة الإنرتنت دون احلاجة لوجود طلب من قبل �أي جهة
حمددة.
قاعدة البيانات املرجعية:
قاعدة بيانات يتم �إن�شا�ؤها والإ�شراف عليها من قبل جهة معنية ،ويتم اعتمادها من قبل
املركز وفقا لن�ص املادة ( )٣٢من هذه اال�سرتاتيجية كقاعدة بيانات مرجعية حلظر قيام
اجلهات املعنية الأخرى بجمع �أي بيانات واردة فـيها بهدف جتنب تكرار جمع البيانات.
حادثة اخرتاق البيانات:
حادث ــة �أمنيـ ــة الخت ــراق البيانات ينتج عنها �إلغــاء �أو تغييــر �أو تعديل �أو ت�شويــه �أو إ�ت ــالف
�أو ن�سخ �أو تدمري �أو ن�شر �أو �إعادة ن�شر البيانات عن غري ق�صد �أو بطريقة غري م�شروعة.
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املــادة ( ) ٢
تهدف هذه اال�سرتاتيجية �إلى حتقيق الأغرا�ض الآتية:
 - ١تعزيز املنفعة االقت�صادية واالجتماعية والثقافـية والتنموية من البيانات.
 - ٢رفع م�ستوى موثوقية البيانات وجودتها و�شموليتها لتمكني احلكومة من اتخاذ
قرارات متوازنة.
 - ٣الإ�سهام فـي خلق بيئة حمفزة للحلول الذكية واملدن الذكية.
 - ٤متكني تبادل البيانات وو�ضع �آلية منا�سبة لها لرفع �إنتاجية وحدات اجلهاز الإداري
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ،وال�شركات احلكومية ،وكفاءة اخلدمات
املرتبطة باملرافق واخلدمات الأ�سا�سية ذات العالقة باملواطنني واملقيمني ورجال
الأعمال.
�	- ٥إتاحة البيانات املفتوحة لبناء جمتمع معرفـي واع ودعم نهج االقت�صاد الرقمي.
� - ٦ضمان حماية �سرية املعلومات والبيانات ال�شخ�صية.
املــادة ( ) ٣
دون الإخالل ب�أحكام قانون الوثائق واملحفوظات امل�شار �إليه ،ت�سري �أحكام هذه اال�سرتاتيجية
على كل من اجلهات الآتية:
 1وحدات اجلهاز الإداري للدولة ،والأ�شخا�ص االعتبارية العامة الأخرى. 2ال�شركات احلكومية التي ت�ساهم احلكومة فـي ر�أ�س مالها مبا ال يقل عن .٪٢٥ 3ال�شركات التي متار�س �أن�شطة تتعلق باملرافق العامة.وت�ستثنى البيانات اخلا�صة باجلهات الع�سكرية والأمنية التي يرى جمل�س الأمن الوطني
�أنها �سرية من تطبيق �أحكام هذه اال�سرتاتيجية.
املــادة ( ) ٤
تع ــد البيانـ ــات �أ�ص ــال م ــن الأ�صــول اال�سرتاتيجي ــة ل�سلطنــة عمــان ،وعلــى جميــع اجله ــات
املخاطبة بهذه اال�سرتاتيجية احلفاظ عليها ورفع كفاءتها والعمل على تعزيز اال�ستفادة
منها مبا يخدم ال�صالح العام.
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الف�صــل الثانــي
ت�صنيــف البيانـــات
املــادة ( ) ٥
بالإ�ضافة �إلى ت�صنيف البيانات املن�صو�ص عليه فـي قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم
الأماكن املحمية امل�شار �إليه ،ت�صنف البيانات �إذا ت�ضمنت بيانات �شخ�صية لأي فرد بدرجة
"مكتوم".
املــادة ( ) ٦
لأغرا�ض هذه اال�سرتاتيجية ،تعتبــر البيانــات غري م�صنفـ ــة �إذا ل ــم تت�ضم ــن �أي معلومـ ــات
م�صنفة مبوجب املادة ( )٥من هذه اال�سرتاتيجية.
املــادة ( ) ٧
الأ�صل فـي البيانات اعتبارها غري م�صنفة ،ويحظر على اجلهة املعنية ت�صنيف بياناتها
ما مل تت�ضمن البيانات معلومات من الواجب �صراحة ت�صنيفها مبوجب قانون ت�صنيف
وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية �أو �أي قانون �آخر.
املــادة ( ) ٨
يجوز للجهة املعنية ا�ستخدام عمليات �إخفاء الهوية �أو التجميع لإن�شاء حزمة بيانات فرعية
حلزمة بيانات �أخرى بحيث تكون حزمة البيانات الفرعية غري م�صنفة �أو م�صنفة بت�صنيف
�أقل �شدة من حزمة البيانات الأ�صلية ،وذلك بغر�ض متكني تبادل �أو �إتاحة البيانات.
املــادة ( )٩
تلتزم اجلهة املعنية مبراجعة ت�صنيفها لبياناتها ب�شكل دوري ل�ضمان �صحة الت�صنيف.
املــادة ( ) ١٠
يجوز للمركز �أن يطلب من اجلهة املعنية ت�صحيح ت�صنيف �أي حزمة بيانات فـي حوزتها
مبا يتفق مع �أحكام هذه اال�سرتاتيجية ،كما يجوز للوزارة توجيه اجلهة املعنية بت�صحيح
الت�صنيف ،وذلك مبا يتوافق مع �أهداف برنامج التحول الرقمي.
-23-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

الف�صـــل الثالـــث
جمــــع البيانــــات
املــادة ( ) ١١
يجب على اجلهة املعنية االلتزام بجمع بياناتها بتقنيات رقمية ،ويجوز جمعها بتقنيات
تقليدية عند تعذر ا�ستخدام التقنيات الرقمية.
املــادة ( ) ١٢
تقت�ص ــر البيان ــات التي جتمعها اجلهة املعنيـ ــة علـ ــى البيانـ ــات التي حتتاجها ب�شك ــل فعلـ ــي
ملمار�سة اخت�صا�صاتها ،وتراعي عند جمع البيانات حماية البيانات ال�شخ�صية وحقوق
امللكية الفكرية.
املــادة ( ) ١٣
الأ�صل �أن ملكية البيانات تعود �إلى اجلهة املعنية التي تقوم بجمعها لأول مرة ،ويجوز
االتفاق بني اجلهات املعنية على ترتيبات �أخرى لتنظيم ملكية البيانات.
الف�صــل الرابــــع
جـــودة و�أمـــن البيانــــات
املــادة ( ) ١٤
يجب على اجلهة املعنية �أن تراعي دقة بياناتها واكتمالها ومالءمة بنيتها وم�صداقية
م�صدرها ،و�ضمان جاهزية تبادلها �أو �إتاحتها عند جمعها لها ،وحتديثها ب�شكل م�ستمر،
وغريها من مبادئ جودة البيانات املعتمدة من قبل الوزارة.
املــادة ( ) ١٥
يجب على اجلهة املعنية عند تخزين بياناتها �أن تتبنى معايري و�صيغ مفتوحة وقابلة
للمعاجلة الرقمية ،كما يجب عليها �أن تقوم بتحويل هذه البيانات �إلى �صيغ جديدة
ل�ضمان ا�ستمرارية ا�ستعمالها فـي امل�ستقبل كلما دعت احلاجة.
املــادة ( ) ١٦
يجب على اجلهة املعنية االلتزام ب�إدراج معلومات و�صفـية منا�سبة لبياناتها.
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املــادة ( ) ١٧
تلتزم اجلهة املعنية با�ستخدام تقنيات التبادل والإتاحة الآنية للبيانات قدر امل�ستطاع.
املــادة ( ) ١٨
تلتزم اجلهة املعنية بو�ضع التدابري التقنية املنا�سبة ل�ضمان �سالمة و�أمن معلومات
البيانات ،ومبا يتفق مع ال�ضوابط املعتمدة من قبل الوزارة ومركز الدفاع الإلكرتوين.
الف�صــــل اخلامـــ�س
تبــــادل البيانــــات
املــادة ( ) ١٩
يجب على اجلهة املعنية االلتزام بتبادل البيانات بدون مقابل مع وحدات اجلهاز الإداري
للدولة ،والأ�شخا�ص االعتبارية العامة الأخرى بناء على طلبها ،ويجوز للجهة املعنية
رف�ض الطلب خالل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويجب �أن يكون قرار الرف�ض
م�سببا ،وذلك فـي احلاالت الآتية:
 - ١عدم اخت�صا�ص اجلهة مقدمة الطلب فـي النفاذ �إلى البيانات املطلوبة.
 - ٢وجود قيود قانونية ب�ش�أن م�شاركة البيانات.
 - ٣عدم ا�ستيفاء اجلهة مقدمة الطلب للمعايري التقنية والأمنية لتبادل البيانات.
املــادة ( ) ٢٠
يج ــوز للجهـ ــات غي ــر احلكومي ــة طل ــب ت ــبادل البيان ــات مــع اجلهــات املخاطب ــة ب�أحكـ ــام
هذه اال�سرتاتيجية وذلك مبوجب طلب يت�ضمن الآتي:
 - ١البيانات املطلوب النفاذ �إليها.
 - ٢الأغرا�ض التي �سوف يتم ا�ستخدام البيانات ب�ش�أنها.
 - ٣ال�ضمانات التقنية التي توفرها اجلهة مقدمة الطلب حلماية البيانات.
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املــادة ( ) ٢١
يجب على اجلهة املعنية عند درا�سة طلب تبادل البيانات املقدم لها وفقا لن�ص املادة ()٢٠
من هذه اال�سرتاتيجية مراعاة الآتي:
 - ١اخت�صا�ص اجلهة مقدمة الطلب فـي النفاذ �إلى البيانات املطلوبة.
 - ٢حاجة اجلهة مقدمة الطلب لتبادل البيانات لإدارة مرفق عام ،و�أثر هذا التبادل
على رفع كفاءة �إدارة املرفق.
 - ٣وجود قيود قانونية ب�ش�أن م�شاركة البيانات.
 - ٤ا�ستيفاء اجلهة مقدمة الطلب للمعايري التقنية والأمنية لتبادل البيانات.
املــادة ( ) ٢٢
يجب على اجلهة املعنية الرد على طلبات تبادل البيانات املقدمة �إليها وفقا لن�ص املادة
( )٢٠من هذه اال�سرتاتيجية خالل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب مكتمال،
ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد قبوال للطلب.
املــادة ( ) ٢٣
يجوز للجهات التي ترف�ض طلباتها املقدمة بتبادل املعلومات التظلم �إلى املركز خالل ()٣٠
ثالثني يوما من تاريخ �إخطارها بالرف�ض ،ويجب على املركز البت فـي التظلم خالل ()٣٠
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد قبوال للتظلم.
املــادة ( ) ٢٤
يجوز للمركز من تلقاء نف�سه �أن يطلب من اجلهة املعنية �إتاحة بياناتها للعامة �أو تبادلها
مع جهة حمددة وفقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة ،كما يجوز للوزارة �أن تطلب من اجلهة
املعنية �إتاحة �أو تبادل بياناتها ،وذلك فـي احلاالت التي تتطلبها الإتاحة �أو التبادل لتحقيق
�أهداف برنامج التحول الرقمي.
املــادة ( ) ٢٥
يج ــوز للجه ــة املعنيــة ف ــر�ض ر�س ــوم على تب ــادل البيان ـ ــات مـ ــع اجلهــات غيـ ـ ــر احلكوميـ ــة
بعد موافقـ ــة وزارة املالي ــة واجلهات املخت�صة ،ومبراعاة �أن تكون تلك الر�سوم غيــر متييزيــة،
و�أن يتم ذلك وفقا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي القانون املايل.
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املــادة ( ) ٢٦
يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
االلتزام بتبادل بياناتها عرب نظام التكامل ،ويجوز فـي حاالت ا�ستثنائية ولفرتة م�ؤقتة،
وبعد موافقة الوزارة ،تبادل بياناتها مبا�شرة دون ا�ستخدام نظام التكامل �أو با�ستخدام
نظام �آخر.
املــادة ( ) ٢٧
يجب على اجلهة املعنية �إبرام اتفاقية مع اجلهة التي وافقت على تبادل البيانات معها
تت�ضمن ال�شروط الأ�سا�سية للتبادل واملعايري الفنية والأمنية املتطلب ا�ستيفا�ؤها و�أي
ر�سوم م�ستحقة بعد موافقة وزارة املالية واجلهات املخت�صة وتدخل االتفاقية حيز التنفـيذ
بعد اعتمادها من قبل الوزارة ومركز الدفاع الإلكرتوين.
الف�صـــل ال�ســاد�س
�إتاحـــة البيانـــات
املــادة ( ) ٢٨
يجب على اجلهة املعنية االلتزام ب�إتاحة بياناتها غري امل�صنفة كبيانات مفتوحة على �شبكة
الإنرتنت.
املــادة ( ) ٢٩
يجب على اجلهة املعنية �أن تطبق ب�ش�أن بياناتها املتاحة مبوجب املادة ( )28من هذه
اال�سرتاتيجية �شروطا جتيز ا�ستخدام البيانات لأي غر�ض مبا ي�شمل الأغرا�ض التجارية،
ودون و�ضع �أي قيود على اال�ستخدام بخالف الإ�شارة �إلى امل�صدر ،ويجوز للجهة املعنية
فـ ــر�ض ر�س ـ ــوم علـ ــى ا�ستخ ــدام ه ــذه البيان ــات وو�ضع �شروط �إ�ضافـي ــة ب�ش ـ�أن ا�ستخدامهــا
فـي احلاالت اال�ستثنائية التي يقرها املركز بعد موافقة وزارة املالية واجلهات املخت�صة،
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �أن جتاوز الر�سوم املفرو�ضة على ا�ستخدام البيانات تكلفة
جمعها و�إتاحتها.
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الف�صــل ال�سابـــع
حفــــظ البيانــــات
املــادة ( ) ٣٠
حتتفظ اجلهة املعنية ببياناتها �إلى �أن تنتهي حاجتها لها ،وذلك مبراعاة جداول مدد
اال�ستبقـ ــاء املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا فـ ــي قان ــون الوثائـ ــق واملحفوظــات الوطني ــة امل�ش ــار �إليـ ـ ــه،
والئحته التنفـيذية.
املــادة ( ) ٣١
عن ــد نهايـ ــة حاجـ ــة اجله ــة املعني ــة �إلى البيان ــات ،تقوم اجلهة املعنية ب�إتالف تلك البيانات
�أو ترحيلها �إلى هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية �أو الت�صرف فـيها وفقا لقانون الوثائق
واملحفوظات الوطنية امل�شار �إليه ،والئحته التنفـيذية.
الف�صـــل الثامـــن
قواعــد البيانــات املرجعيــة
املــادة ( ) ٣٢
يجوز للمركز بقرار منه اعتماد �أي قاعدة بيانات ت�شرف عليها �أي جهة كقاعدة بيانات
مرجعية.
املــادة ( ) ٣٣
يجب �أن يت�ضمن قرار املركز ال�صادر وفقا لن�ص املادة ( )32من هذه اال�سرتاتيجية باعتماد
القاعدة على �أنها قاعدة بيانات مرجعية على الآتي:
 - ١ا�سم قاعدة البيانات املرجعية.
 - ٢ا�سم اجلهة امل�شرفة عليها.
 - ٣الأغرا�ض التي يجوز لها معاجلة البيانات من قبل �أي جهة �أخرى.
 - ٤البيانات التي حتتويها قاعدة البيانات املرجعية.
 - ٥ا�سم وو�صف لكل خانة فـي قاعدة البيانات.
املــادة ( ) ٣٤
يحظر على اجلهات املعنية ،بخالف اجلهة امل�شرفة على قاعدة البيانات املرجعية� ،أن تقوم
بجمع �أي بيانات واردة فـي قواعد البيانات املرجعية املعتمدة ،وتلتزم فـي حال حاجتها لتلك
البيانات تقدمي طلب �إلى اجلهة امل�شرفة على قاعدة البيانات املرجعية للنفاذ �إليها.
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املــادة ( ) ٣٥
تكون اجلهة امل�شرفة على قاعدة البيانات املرجعية م�س�ؤولة عن الآتي:
 - ١اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة ل�ضمان بقاء بيانات القاعدة املرجعية دقيقة وحمدثة.
� - ٢ضمان �أن تكون املعلومات فـي قاعدة البيانات املرجعية متاحة للجهات املعنية الأخرى.
 - ٣و�ضع �ضوابط تقنية و�أمنية منا�سبة ملراقبة النفاذ �إلى قاعدة البيانات املرجعية.
الف�صـــل التا�ســـع
حــوادث اختـــراق البيانـــات
املــادة ( ) ٣٦
فـي حالة وقوع حادثة الخرتاق البيانات ،تلتزم اجلهة املعنية ب�إخطار مركز الدفاع الإلكرتوين
بوقوع احلادثة فور علمها بها ،ويجب �أن يت�ضمن الإخطار البيانات الآتية كحد �أدنى:
 - ١تفا�صيل وطبيعة البيانات املخرتقة.
 - ٢ا�سم ورقم هاتف املوظف امل�س�ؤول عن متابعة احلادثة فـي اجلهة املعنية.
 - ٣التبعات املتوقعة حلادثة اخرتاق البيانات.
 - ٤التدابري املتخذة �أو املقرتح اتخاذها للتعامل مع حادثة اخرتاق البيانات.
املــادة ( ) ٣٧
دون الإخالل بن�ص املادة ( )36من هذه اال�سرتاتيجية ،تلتزم اجلهة املعنية ب�إخطار الأفراد
الذين ت�ضمنت البيانات املخرتقة بياناتهم ال�شخ�صية على الفور ،وذلك فـي حالة وجود
خطر حقيقي على �سالمة البيانات ال�شخ�صية لأولئك الأفراد.
الف�صــل العا�شـــر
�إدارة البيانـــات فـي اجلهة املعنيــة
املــادة ( ) 38
تتولى دائرة �أو ق�سم �إدارة البيانات فـي اجلهة املعنية وذلك بالتن�سيق مع املركز فـيما
يخ�ص امل�سائل الفنية للبيانات ،ومع الوزارة فـيما يخ�ص امل�سائل التقنية للبيانات ،وتطبيق
القواعد والنظم والإجراءات املعتمدة ب�ش�أن البيانات ،ويكون م�س�ؤوال عن:
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� - ١إعداد ك�شف بيانات اجلهة املعنية.
 - ٢التن�سيق ب�ش�أن ت�صنيف البيانات ومدد ا�ستبقائها مع دائرة �أو ق�سم الوثائق باجلهة.
 - ٣تقدمي الدعم الفني للموظفـني فـي تطبيق القواعد والنظم املقررة للبيانات.
 - ٤تلقي طلبات تبادل البيانات و�إتاحة البيانات عند الطلب.
 - ٥التن�سيق مع دائرة �أو ق�سم الوثائق فـي اجلهة ب�ش�أن ترحيل البيانات �إلى هيئة الوثائق
واملحفوظات الوطنية و�إتالف تلك التي انتهت املدة القانونية حلفظها وفق القواعد
املقررة.
� - ٦إعداد خطة التطوير املتوا�صل جلودة البيانات.
� - ٧إعداد تقرير �أداء �سنوي عن بيانات اجلهة.
الف�صـــل احلـــادي ع�شــر
الإ�شـــراف علــى اال�سرتاتيجيــة
املــادة ( ) 39
يخت�ص املركز بالإ�شراف على امل�سائل الفنية للبيانات.
املــادة ( ) 40
تخت�ص الوزارة بالإ�شراف على امل�سائل التقنية اخلا�صة بالبيانات ،ولها ب�صفة خا�صة الآتي:
�	- ١إعداد ال�سيا�سات واملعايري اخلا�صة ب�إدارة وحوكمة البيانات ومتابعة التزام وحدات
اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة بهذه ال�سيا�سات
واملعايري.
�	- ٢إعداد الأدلة الإر�شادية والتوجيهية الالزمة لدعم تطبيق ال�سيا�سات واملعايري.
� - ٣إعداد وتقدمي الور�ش التوعوية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة.
 - ٤تبني املبادرات القائمة على البيانات التقنية والتن�سيق بني امل�ستفـيدين من القطاع
احلكومي واخلا�ص.
 - ٥الإعداد والإ�شراف على تنفـيذ برامج البيانات املفتوحة.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
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�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم115057 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قاعة �أفراح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كر�ستال للأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2238 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/12/11 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130064 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الفنادق واملوتيالت واملنتجعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الرثيا لال�ستثمار والتنمية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1 :ر.ب ,321 :والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154039 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الر�سالة العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154103 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الركن اليماين العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154106 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�سنان ا�صطناعية� ،أدوات تقومي الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املواقع ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154301 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سارات امل�ستقبل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154314 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة وتف�صيل العبايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الغالية للأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154704 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الآراك املثمر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154829 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املراقبة القانونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القامو�س العاملي للرتجمة القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154839 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية (م�شروبات غازية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هناء املخيني العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154841 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري القوارب ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :من�صة الأعمال للتجارة الإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154842 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل ,تدريب� ،إر�شاد التدريب� ،إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الآثار املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154843 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إجناز لالبتكار والتكنلوجيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154846 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحذية لكرة القدم� ،أحذية� ،أحذية للريا�ضة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الوردة الزرقاء الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154849 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه طازجة حمالت البقالة (مواد غذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نهر ال�صفاء �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154853 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�سار الرابع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154854 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات بيوت
االعتكاف ،خدمات املقاهــي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات النزل ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،احلجز
فـي الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة،
خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أو دون و�سوبا ،تزيني الطعام ،معلومات
ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة ال�ساحة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154855 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلب�سي للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154856 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات والطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الها�شمي للم�شاريع الدولية املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154858 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مقبل املجيني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154860 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للآالت ومعدات الت�شييد والبناء والهند�سة املدنية
النفطية واملعدات الثقيلة و�صيانتها ،وم�ستودع ب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دا�س لال�ستثمار والنقل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154861 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم الوجبات وامل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أرجوان نزوى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154862 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجرة ال�سحابية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154863 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مناظر الزهور البي�ضاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية القابل� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

-44-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154865 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور والكماليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإبداع الفني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154866 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ،ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املها الرحال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154867 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املها الرحال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154868 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدار�س احل�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�ضانة طفلي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154869 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبراهيم بن مراد بن علي البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154870 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة و�أقم�شة ومن�سوجات ومتعلقات رجالية ون�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جزيرة العجائب املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

-47-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154877 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة،
تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باعقيل للتغذية والتموين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154881 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عباءات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاتروفا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154884 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت اللمد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154891 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز مقاعد ال�سفر (�أن�شط ــة وك ــاالت ال�سف ــر) ،احلجز لل�سفر (�أن�شطة وكاالت ال�سفر)،
ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إىل اخلارج (�أن�شطة وكاالت
ال�سفر) ،احلجز للنقل (�أن�شطة وكاالت ال�سفر) ،النقل اجلوي ،خدمات النقل الرتياد
الأماكن ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أنهار الربكة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154895 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري القوارب (ت�سيري قوارب ال�سياحة والغو�ص والنزهه وت�أجري الدراجات الهوائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شم�س اخلريان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154901 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دفاتر قرطا�سية� ،أغلفة للكتب �أو ر�سائل القرطا�سية ،قرطا�سية ،حامالت ملفات القرطا�سية،
بكرات للأ�شرطة الال�صقة لوازم مكتبية ،ملفات لوازم مكتبية� ،أقالم حرب لوازم مكتبية،
لوازم مكتبية عدا الأثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز املعرفة والإبداع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154902 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد �صالح امل�شجري و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154903 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معهد تعليم الإيقاع املو�سيقي والفنون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معهد تعليم الإيقاع املو�سيقي والفنون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154905 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ادالن للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154906 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت الع�صائر الطازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بحر العرب للتجارة واملقاوالت والعزل الكيميائي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154908 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�ساالت لغ�سل املالب�س (معدات �آالالت غ�سيل وقطع غيار للمغا�سل وال�صيانة) ،غ�ساالت
عالية ال�ضغط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة روئ العا�صمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154910 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،إدارة العقارات ،مكاتب العقارات
وال�شقق ال�سكنية ،ت�أجري مكاتب عقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امليا�س لال�ستثمار واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154911 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري املالعب الريا�ضية (ت�أجري مالعب البادل وغريها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع الريا�ضية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154913 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيق �إلكرتوين لعر�ض �سلع الأ�سر املنتجة فـي املنازل من �أطعمة وكماليات ومالب�س
وغريها من ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لك �أنت للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154915 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية،
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،خدمات
اخلرباء فـي الكفاية ،تقييم الأعمال ،تق�صي احلقائق فـي الأعمال ،ا�ست�شارات تنظيم
الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،العالقات العامة ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات
الأعمال املهنية ،خدمات الو�ساطة التجارية ،التفاو�ض وعقد ال�صفقات التجارية حل�ساب
الغري ،خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء ،خدمات �إدارة الأعمال امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متابعة التنفـيذ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154916 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم مواد دعائية ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن ،الإعالن والدعاية
املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن� ،إنتاج الأفالم الإعالنية،
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نحن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154918 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد ح�سن �إبراهيم البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154919 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الوحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154921 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرتجمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوا�صل للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/14 :
		
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154922 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة والأحذية والكماليات الأخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ابن كربا�س للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154924 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط ال�سماء العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154928 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رفد الأعمال لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154930 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منطقة الت�سويق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154936 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أوج املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154937 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب الرحالت ال�سياحية ،ت�أجري ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اال�ستوائية للعطالت ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154938 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سبعني للتطوير والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154939 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربجميات كخدمات  ،SaaSتطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،ا�ست�شارات فـي
الربجميات احلا�سوبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منت�صر الروا�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154940 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طحن وتعبئة البهارات والتوابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيت الريفـي للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154941 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطورة م�سقط للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154942 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت البقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خريات املوالح احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :

-62-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154943 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهمم ال�صاعدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154945 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطبعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غزالن الوادي الأخ�ضر للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154946 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري ال�سيارات واملركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلزرج الدولية للأعمال �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154947 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأعالف احليوانية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صانع الغبرياء العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154949 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س كتانية ،جوارب ق�صرية ،قم�صان ،مالب�س ،مالب�س جاهزة� ،سراويل للأطفال،
بنطلونات ق�صرية مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س خارجية� ،أو�شحة ،ياقات قم�صان ،جالبيات
مالب�س� ،أغطية وجه خمار �أو حجاب ،معاطف� ،أثواب من ال�صوف مالب�س ،تنانري ،مالب�س
للمواليد ،قم�صان للريا�ضة ،مراييل مالب�س ،قفافـيز ،عباءات ن�سائية ،مالب�س لل�شاطئ،
بيجامات ،ف�ساتني� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل� ،سراوي ــل داخلـ ــية ،م�ش ــدات لل�صدر ،كعوب
للأحذية� ،أثواب ف�ضفا�ضة ،جاكيتات من ال�صوف مالب�س ،جاكيتات مالب�س� ،أحذية،
مالب�س ن�سائية داخلية ،مالب�س للريا�ضة البدنية ،مالب�س جلدية� ،ساري لبا�س هندي،
قم�صان ن�صف كم تي � -شريت ،تنانري مع �سراويل خمفـية حتتها ،مالب�س داخلية كتانية،
قم�صان داخلية للريا�ضة ،مالب�س مطرزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سفـينة ال�سويق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154954 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الفخامة احلديثة ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154955 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الأطعمه وامل�شروبات (مطعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الب�شر الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154956 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س (مغ�سلة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليال�س الندى للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149726 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النافورة العذبة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 220 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155948 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب (معاهد تدريب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�ؤ�س�سة الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127419 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�صالة الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فردو�س املعمرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152540 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني (تقدم الأكادميية التدريب الإداري التخ�ص�صي فـي �أكرث من جمال).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الريامي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152687 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز طبي ،العيادات الطبية غري املتخ�ص�صة ،ال�صيدليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوابة املتعددة للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154589 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عذاري اجلزيرة العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154702 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�ضافات كيميائية �إلى طني احلفر ،كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات والأع�شاب
ال�ضارة واحل�شائ�ش واحل�شرات والطفـيليات ،زالل مواد �أولية حيوانية �أو نباتية ،طني
احلفر� ،سليلوز ،عجينة الورق� ،أ�سمدة ،م�ستح�ضرات ت�سميد ،دبال ،طني اخلزف ال�صيني،
تراب نقاعي ،مادة حافظة للمباين عدا الدهانات والزيوت ،مواد حافظة للمباين الأجرية
عدا الدهانات والزيوت� ،سليكات� ،سيليكات ،تربة للزراعة ،تراب ي�ستخدم فـي �صناعة
الن�سيج� ،أكا�سيد عنا�صر الأتربة النادرة ،رمل طيني ،خث �سماد ،مواد حافظة للقرميد عدا
الدهانات والزيوت� ،سماد طبيعي ،تراكيب ل�صناعة خزفـيات فنية ،تراب دياتومي� ،سماد
دبايل �سطحي ،تربة ت�أ�صي�ص ،ه�ضامة ع�ضوية �سماد ،تربة �سطحية� ،سماد حيواين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تربة ال�سدود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155120 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (خدمات الكافـيه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع طالل احل�ضرمي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155134 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تلميع املركبات ،التلميع بالورني�ش ،تنظيف املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوربت للخدمات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155192 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،امل�ساج التدليك ،العناية ب�أظافر اليدين ،خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرثاء املثمر للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155193 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية (�أن�شطة م�شغلي اجلوالت ال�سياحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سعادة الأبدية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155231 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شحن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الرقي الفريدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155342 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (بيع املرطبات واحللويات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع م�سقط املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155513 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء (مقاوالت البناء وما ي�شملها من بيع وخدمــات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو امل�ؤيد للأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155650 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات� ،إدارة العقارات ،ال�سم�سرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوتاد �صحار املميزة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155718 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املرية للحلول التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155915 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العمليات املنفذة على الأحجار اخل�شنة خارج املحاجر مثل الن�شر والطحن وال�صقل �...إلخ،
معاجلة املعادن (طحن الأحجار).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صحار املتقدمة للكيماويات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155921 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء (مقاوالت البناء والت�شييد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع الب�ستان للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155932 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،خدمات العالج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سما م�سقط الأولى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155980 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز بدون خمرية ،خبز بان ،خبز زجنبيل ،خبز (�صناعة اخلبز والفطائر ومنتجاته) ،خبز
�أفرجي ،لب خبز ،قطع خبز حمم�ص ،لومبري خبز م�صنوع من البطاطا ،خبز بال�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العرفان للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155986 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج حا�سوب،
ت�أجري برامج حا�سوب ،البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين� ،صيانة برامج حا�سوب،
حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،اختبار كفاءة املركبات على الطرق ،ن�سخ
برامج احلا�سوب� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع
الإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل
املادي ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،خدمات الوقاية من
الفـريو�سات احلا�سوبية ،توفـري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت ،متثيل الرقمي للوثائق م�سح،
مراقبة �أنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت،
توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت،
احلو�سبة ال�سحابية ،جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات،
خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا
احلا�سوب ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،اال�ست�شارات فـي
جمال الأمن املعلوماتي ،فك ت�شفـري الهواتف النقالة ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن
الأعطال� ،إن�شاء وت�صميم فهر�س للمعلومات على موقع �إلكرتوين ل�صالح الغري خدمات
تكنولوجيا املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال الأمن على الإنرتنت ،خدمات اال�ست�شارة
فـي جمال �أمن البيانات ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن نفاذ �أو اخرتاق للبيانات بدون
ت�صريح ،مراقبة �إلكرتونية لن�شاط ا�ستخدام بطاقة االئتمان للك�شف عن الغ�ش عن طريق
الإنرتنت ،تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،من�صات تكنولوجيا املعلومات
كخدمات  ،PaaSتطوير النظام اال�سا�سي للكمبيوتر ،خدمات التنقيب فـي جمال ال�صناعات
النفطية والغازية والتعدين� ،أبحاث فـي جمال تقنيات االت�صاالت عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العبقري للحلول الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155998 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلنة اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156005 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عايدة للت�صميم املعماري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156011 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جلخ� ،صابون ،ملمع للغ�سيل والكي ،م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات جتميل،
خال�صات زهور عطور ،م�ستح�ضرات تنظيف ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،م�ستح�ضرات
تبخري عطور ،زيوت للعطور والروائح ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور� ،صناعة عطور،
عطور زيوت طيارة ،زيوت عطرية ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت لغايات التنظيف� ،شامبو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة غرب �صاللة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150333 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمم الأربع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/11/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156578 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (كافـي  -مطاعم  -مقهى) ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�سني بن علي للأعمال �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153165 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز الأفكار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155017 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متكني العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155331 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سرار امل�ستقبل الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155341 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبريز لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155360 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم رحالت بحرية ،خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ،ترتيب الرحالت ال�سياحية،
حجز مقاعد ال�سفر ،احلجز للنقل ،احلجز لل�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شطرجن لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155287 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو وليد ال�صائغ للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152504 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قوارب ويخوت مبا فـي ذلك زوارق العبور ،قوارب �صيد ال�سمك ،قوارب الركاب ،قوارب ذات
حمركات� ،سفن ،يخوت ،يخوت ذات حمركات ،يخوت فارهة ،يخوت امل�ستك�شفـني ،قوارب
امل�ستك�شفـني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلليج ل�صناعة القوارب (ذات م�س�ؤولية حمدودة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ال�شيخ خليفة بن زايد ،الرا�شدية  ،1عجمان ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154169 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الربيد االلكرتوين و�إر�سال الر�سائل ،خدمات �إر�سال
الر�سائل االلكرتونية ،خدمات �إر�سال الر�سائل ال�صوتية االلكرتونية،
�إعادة توجيه الر�سائل بجميع �أنواعها لعناوين االنرتنت (�إر�سال ر�سائل عرب الويب)،
خدمات �إر�سال الر�سائل االلكرتونية الفورية ،خدمات �إر�سال الر�سائل متعددة الو�سائط
(ام ام ا�س) ،خدمات �إر�سال الر�سائل عرب االنرتنت ،توفـري خدمات �إر�سال الر�سائل الفورية،
توفـري و�صول �إلى �أنظمة �إر�سال الر�سائل االلكرتونية ،خدمات �إر�سال الر�سائل الن�صية،
خدمات �إر�سال الر�سائل املوحدة (يو ام ا�س) ،خدمات �إر�سال الر�سائل الفـيديوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جمموعة الإمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،3838 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154170 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجميات �إر�سال الر�سائل الفورية ،برجميات �إر�سال الر�سائل
الفورية القابلة للتنزيل ،الربيد االلكرتوين وبرجميات �إر�سال
الر�سائل� ،أجهزة كمبيوتر ولوازم �أجهزة الكمبيوتر والأجهزة
امللحقة بالكمبيوتر وبرجميات الكمبيوتر والربجميات القابلة للتنزيل وتطبيقات
الربجميات ،خدمات الويب لالت�صال بوا�سطة البيانات (برجميات الأجهزة البينية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جمموعة الإمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،3838 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154171 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء وتطوير وا�ستخدام برامج الكمبيوتر والربجميات القابلة
للتنزيل وتطبيقات الربجميات ،تطوير وت�شغيل خدمات الويب
لالت�صال بوا�سطة البيانات (برجميات الأجهزة البينية) ،برجميات كخدمة (ا�س �إيه �إيه
ا�س) ،من�صات كخدمة (بيه �إيه �إيه بيه) ،خدمات احلو�سبة ال�سحابية ،تنفـيذ وا�ست�شارات
و�صيانة برامج الكمبيوتر والربجميات وتطبيقات الربجميات واال�ست�شارات فـيما يتعلق
با�ستخدام تطبيقات الربجميات بجميع �أنواعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جمموعة الإمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،3838 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154273 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل مل�شاركة وتن�سيق النقل والت�سليم وخدمات �ساعي
الربيد ال�سريع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي،
�شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت.
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154274 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الإعالنية والرتويجية ،توجيه الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم ،خدمات �إدارة
الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم ،خدمات الطلبات املحو�سبة للأطعمة والبقالة ،خدمات
الطلبات املحو�سبة التي تعر�ض ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبقالة ،خدمات
الطلبات عرب االنرتنت التي تعر�ض ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبقالة،
تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب االنرتنت التي تعر�ض ال�سلع
اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبقالة ،خدمات حمالت البقالة عرب االنرتنت،
خدمات مقارنة الت�سوق ،خدمات مراقبة و�إدارة وتتبع الطرود وال�شحنات ،خدمات مراقبة
وتتبع الطرود وال�شحنات ل�ضمان الت�سليم فـي الوقت املحدد لأغرا�ض الأعمال ،خدمات
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم ،توفـري �أنظمة �أ�سا�سها الويب وبوابات
عرب االنرتنت فـي جمال التجارة بني امل�ستهلكني والأعمال التجارية للم�ستهلكني لإدخال
و�إدارة وتعديل معلومات التف�ضيالت اخلا�صة بامل�ستهلكني لال�ستخدام من قبل التجار
لإن�شاء و�إدارة العرو�ض للت�سليم للم�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي،
�شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154275 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري مواقع الكرتونية تعر�ض معلومات متعلقة بخدمات الت�سليم واحلجز خلدمات
الت�سليم ،النقل ،تغليف وتخزين ال�سلع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم
الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم ال�سريع للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،توفـري املعلومات
املتعلقة بجمع وت�سليم الأ�صول �أثناء النقل ،خدمات الت�سليم ،التخزين امل�ؤقت ملواد الت�سليم،
توفـري املعلومات ومعلومات التتبع لأطراف ثالثة فـيما يتعلق بحالة اال�ستالم والت�سليم
عرب الو�صول للإنرتنت �أو بوا�سطة الهاتف ،توفـري تتبع الكرتوين للطرود للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي،
�شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154276 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم وتطوير الربامج ،ت�صميم وتطوير الربامج لتطوير املواقع االلكرتونية ،تطوير
وحتديث و�صيانة الربامج و�أنظمة قواعد البيانات ،ت�أجري الربامج لتطوير املواقع
االلكرتونية ،اال�ست�شارات املتعلقة بت�صميم وتطوير الربامج ،ت�صميم وتطوير برامج
الكمبيوتر للتحكم فـي العمليات ،ت�صميم وتطوير برامج الكمبيوتر لإدارة �سل�سلة التوريد،
ت�صميم وتطوير الربامج فـي جمال تطبيقات الهواتف املتحركة ،ت�صميم وتطوير برامج
الكمبيوتر للخدمات اللوج�ستية و�إدارة �سل�سلة التوريد وبوابات الأعمال الإلكرتونية،
ت�صميم وتطوير برامج الكمبيوتر لتقييم وح�ساب البيانات ،ت�صميم وتطوير الربامج
لتوريد و�إدارة البيانات ،تخطيط وت�صميم وتطوير و�صيانة املواقع االلكرتونية للآخرين،
�إن�شاء وت�صميم فهار�س املعلومات التي �أ�سا�سها املواقع االلكرتونية للآخرين (خدمات
تكنولوجيا املعلومات).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي،
�شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154831 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،خدمات �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات توفـري النزل
وخميمات العطالت وبيوت الإعتكاف و�أماكن �إقامة ال�سياح وغرف الإجتماعات واخليم،
خدمات احلجز جلميع ما ذكر �آنفا ،خدمات توفـري املقاهي والكافترييات والتزويد بالطعام
وال�شراب واملطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مطعم ر�ؤيا ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،482018 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154832 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدهانات والورني�ش وطالءات اللك ،مواد الوقاية من ال�صد أ� ومواد حفظ اخل�شب من
التلف ،مواد التلوين ،مواد تثبيت الألوان ،راتنج طبيعي خام ،معادن فـي �شكل رقائق �أو
م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوروغراف للتجارية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  ،202ملك بن ظاغن القاب�ضة� ،شارع خالد بن الوليد،
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151844 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات التغليف والأكيا�س الورقية والعبوات الورقية للأطعمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي،
�شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152362 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات االت�صاالت والهاتف و�أجهزة و�أدوات االت�صال� ،أجهزة و�أدوات االت�صال
بالبيانات� ،أجهزة و�أدوات ملعاجلة ونقل وتخزين و�إدخال وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات
التي تكون على �شكل بيانات �أو ن�صو�ص �أو �صوت �أو �صور بيانية �أو فـيديوهات م�شفرة
�أو تركيبة من هذه ال�صيغ ،وحدات و�أجهزة ال�سلكية حممولة حتديدا م�ساعدات رقمية
�شخ�صية وهواتف ال�سلكية وهواتف متحركة وهواتف خلوية وهواتف ذكية وبطاقات
ممغنطة فارغة وم�سجلة م�سبقا ،هواتف ذكية� ،ساعات ذكية ،هواتف ذكية على هيئة
�ساعات� ،ساعات و�ساعات على �شكل �أ�ساور ميكنها نقل البيانات �إلى الهواتف الذكية �أو
الأجهزة االلكرتونية الأخرى� ،أجهزة ات�صاالت قابلة للب�س� ،أجهزة كمبيوتر قابلة للب�س،
�أجهزة تعقب لأنظمة حتديد املواقع ،علب للهواتف الذكية ،بطاقات وحدة تعريف امل�شرتك
(�سيم) ،بطاقات حمتوية على معاجلة دقيقة ،بطاقات هاتف ،و�سائط لتخزين املعلومات
والبيانات وال�صور وال�صوت مبا فـي ذلك الأقرا�ص امل�ضغوطة ،و�سائط قراءة �آلية� ،أجهزة
و�أدوات ا�ستقبال و�إر�سال للأقمار ال�صناعية� ،أجهزة فك الت�شفـري� ،أجهزة و�أدوات وو�سائط
لت�سجيل ون�سخ وحمل وتخزين ومعاجلة ونقل وبث وا�سرتجاع ون�سخ املو�سيقى وال�صوت
وال�صور والن�صو�ص والإ�شارات والربامج واملعلومات والبيانات والرموز ،و�سائط قراءة
�آلية� ،صوت وفـيديو وبيانات رقمية (قابلة للتنزيل) مبا فـي ذلك ر�سومات بيانية وتطبيقات
برامج وملفات مو�سيقى ام بي  3ونغمات رنني مقدمة من قواعد بيانات الكمبيوتر �أو
من االنرتنت �أو من ال�شبكات االلكرتونية الأخرى ،حمتوى الو�سائط الرقمية (قابلة
للتنزيل) مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات وال�صور
واملو�سيقى والن�صو�ص والبيانات وال�صور والر�سومات البيانية ونغمات الرنني املقدمة من
قواعد بيانات الكمبيوتر �أو االنرتنت �أو ال�شبكات االلكرتونية الأخرى� ،ألعاب الكمبيوتر،
برامج الألعاب� ،أجهزة لتنزيل ال�صوت وامللفات ال�سمعية الب�صرية وال�صور البيانية من
قواعد بيانات الكمبيوتر �أو من االنرتنت �أو ال�شبكات االلكرتونية الأخرى ،هواتف ال�سلكية
وهواتف متحركة ،برامج كمبيوتر ،برامج تطبيقات ،من�شورات الكرتونية قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذاكونيك�شن ،نيوبوري ،بريك�شري �آر جي2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152364 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االت�صاالت ،االت�صاالت واالت�صاالت املتحركة واالت�صاالت عرب الهاتف واالت�صاالت
عرب الأقمار ال�صناعية واالت�صاالت عرب الهواتف اخللوية والهواتف الال�سلكية واخللوية
والفاك�س الال�سلكي وخدمات االت�صال عرب النداء الال�سلكي واالت�صال الال�سلكي،
�إكراء وا�ستئجار وت�أجري �أجهزة االت�صاالت والراديو والهاتف الال�سلكي و�أجهزة الفاك�س
الال�سلكي ،ات�صال البيانات عرب الراديو وعرب االت�صاالت وعرب الأقمار ال�صناعية ،خدمات
االت�صال على هيئة �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،خدمات االت�صال واالت�صاالت عرب �شبكات
الكمبيوتر العاملية �أو عرب االنرتنت ،جتميع و�إر�سال وت�سليم الر�سائل عرب الهواتف
والهواتف املتحركة وا�ستقبال ال�صوت والبيانات وال�صور ،خدمات الرد على الهاتف
وخدمات الربيد االلكرتوين للآخرين ،خدمات الرد الآيل على الهاتف ،خدمات الرتقيم
ال�شخ�صي� ،إعارة �أجهزة االت�صاالت البديلة فـي حالة الأعطال �أو الفقدان �أو ال�سرقة،
توفـري خدمات االنرتنت حتديدا خدمات الو�صول لالنرتنت ،ات�صاالت املعلومات (مبا
فـي ذلك �صفحات الويب) وبرامج الكمبيوتر و�أي من البيانات الأخرى ،خدمات الربيد
االلكرتوين ،توفـري بيانات الكرتونية ل�شا�شات العر�ض املخ�ص�صة على �أجهزة االت�صاالت،
توفـري خدمات بروتوكول تطبيق ال�سلكي مبا فـي ذلك تلك اخلدمات التي ت�ستخدم قناة
ات�صال �آمنة ،خدمات االت�صاالت واالت�صال لتحديد وتعقب الأ�شخا�ص والأ�شياء ،خدمات
توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد ،خدمات تبادل البيانات ،نقل البيانات بوا�سطة
االت�صاالت ،تدفق البيانات ،تدفق حمتوى الو�سائط الرقمي مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج
التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات واملو�سيقى والن�صو�ص والبيانات وال�صور
والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب االنرتنت �أو �شبكات ات�صاالت ،تو�صيل حمتوى
الو�سائط الرقمية مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات
واملو�سيقى والن�صو�ص والبيانات وال�صور والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب
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االنرتنت �أو �شبكات ات�صاالت ،خدمات نقل البيانات ،خدمات بث البيانات ،بث �أو نقل برامج
الراديو والتلفزيون ،نقل حمتوى ال�صوت والفـيديو الرقمي متعددة الو�سائط بوا�سطة
االت�صاالت ،النقل االلكرتوين مللفات ال�صوت والفـيديو عرب �شبكات كمبيوتر وغريها
من �شبكات االت�صاالت االلكرتونية ،نقل الأخبار ومعلومات عن �أخبار اليوم ،تو�صيل
املو�سيقى الرقمية بوا�سطة االت�صاالت ،توفـري و�صول ملواقع ال�شبكات االجتماعية ،خدمات
الن�صو�ص املرئية وخدمات التلك�س وبيانات امل�شاهدة ،خدمات �إر�سال الر�سائل حتديدا
�إر�سال وا�ستقبال و�إعادة �إر�سال الر�سائل فـي �صيغة ن�صو�ص �أو �صوت �أو ر�سوم بيانية
�أو فـيديو �أو تركيبة من هذه ال�صيغ ،خدمات �إر�سال الر�سائل املوحدة ،خدمات الربيد
ال�صوتي ،توفـري خدمات �شبكات البيانات ،خدمات عقد امل�ؤمترات املرئية ،خدمات الهواتف
املرئية ،توفـري تو�صيالت االت�صاالت باالنرتنت �أو قواعد البيانات ،نقل الر�سائل والبيانات
وال�صور عرب الكمبيوتر ،خدمات االت�صال بالكمبيوتر ،توفـري وا�ستئجار وقت الو�صول �إلى
قواعد بيانات الكمبيوتر و�شبكات االت�صال التفاعلية بالكمبيوتر واملواد املرجعية ،توفـري
املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة �آنفا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذاكونيك�شن ،نيوبوري ،بريك�شري �آر جي2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152366 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات االت�صاالت والهاتف و�أجهزة و�أدوات االت�صال� ،أجهزة و�أدوات االت�صال
بالبيانات� ،أجهزة و�أدوات ملعاجلة ونقل وتخزين و�إدخال وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات
التي تكون على �شكل بيانات �أو ن�صو�ص �أو �صوت �أو �صور بيانية �أو فـيديوهات م�شفرة
�أو تركيبة من هذه ال�صيغ ،وحدات و�أجهزة ال�سلكية حممولة حتديدا م�ساعدات رقمية
�شخ�صية وهواتف ال�سلكية وهواتف متحركة وهواتف خلوية وهواتف ذكية وبطاقات
ممغنطة فارغة وم�سجلة م�سبقا ،هواتف ذكية� ،ساعات ذكية ،هواتف ذكية على هيئة
�ساعات� ،ساعات و�ساعات على �شكل �أ�ساور ميكنها نقل البيانات �إلى الهواتف الذكية �أو
الأجهزة االلكرتونية الأخرى� ،أجهزة ات�صاالت قابلة للب�س� ،أجهزة كمبيوتر قابلة للب�س،
�أجهزة تعقب لأنظمة حتديد املواقع ،علب للهواتف الذكية ،بطاقات وحدة تعريف امل�شرتك
(�سيم) ،بطاقات حمتوية على معاجلة دقيقة ،بطاقات هاتف ،و�سائط لتخزين املعلومات
والبيانات وال�صور وال�صوت مبا فـي ذلك الأقرا�ص امل�ضغوطة ،و�سائط قراءة �آلية� ،أجهزة
و�أدوات ا�ستقبال و�إر�سال للأقمار ال�صناعية� ،أجهزة فك الت�شفـري� ،أجهزة و�أدوات وو�سائط
لت�سجيل ون�سخ وحمل وتخزين ومعاجلة ونقل وبث وا�سرتجاع ون�سخ املو�سيقى وال�صوت
وال�صور والن�صو�ص والإ�شارات والربامج واملعلومات والبيانات والرموز ،و�سائط قراءة
�آلية� ،صوت وفـيديو وبيانات رقمية (قابلة للتنزيل) مبا فـي ذلك ر�سومات بيانية وتطبيقات
برامج وملفات مو�سيقى ام بي  3ونغمات رنني مقدمة من قواعد بيانات الكمبيوتر �أو
من االنرتنت �أو من ال�شبكات االلكرتونية الأخرى ،حمتوى الو�سائط الرقمية (قابلة
للتنزيل) مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات وال�صور
واملو�سيقى والن�صو�ص والبيانات وال�صور والر�سومات البيانية ونغمات الرنني املقدمة من
قواعد بيانات الكمبيوتر �أو االنرتنت �أو ال�شبكات االلكرتونية الأخرى� ،ألعاب الكمبيوتر،
برامج الألعاب� ،أجهزة لتنزيل ال�صوت وامللفات ال�سمعية الب�صرية وال�صور البيانية من
قواعد بيانات الكمبيوتر �أو من االنرتنت �أو ال�شبكات االلكرتونية الأخرى ،هواتف ال�سلكية
وهواتف متحركة ،برامج كمبيوتر ،برامج تطبيقات ،من�شورات الكرتونية قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذاكونيك�شن ،نيوبوري ،بريك�شري �آر جي2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152367 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االت�صاالت ،االت�صاالت واالت�صاالت املتحركة واالت�صاالت عرب الهاتف واالت�صاالت
عرب الأقمار ال�صناعية واالت�صاالت عرب الهواتف اخللوية والهواتف الال�سلكية واخللوية
والفاك�س الال�سلكي وخدمات االت�صال عرب النداء الال�سلكي واالت�صال الال�سلكي،
�إكراء وا�ستئجار وت�أجري �أجهزة االت�صاالت والراديو والهاتف الال�سلكي و�أجهزة الفاك�س
الال�سلكي ،ات�صال البيانات عرب الراديو وعرب االت�صاالت وعرب الأقمار ال�صناعية ،خدمات
االت�صال على هيئة �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،خدمات االت�صال واالت�صاالت عرب �شبكات
الكمبيوتر العاملية �أو عرب االنرتنت ،جتميع و�إر�سال وت�سليم الر�سائل عرب الهواتف
والهواتف املتحركة وا�ستقبال ال�صوت والبيانات وال�صور ،خدمات الرد على الهاتف
وخدمات الربيد االلكرتوين للآخرين ،خدمات الرد الآيل على الهاتف ،خدمات الرتقيم
ال�شخ�صي� ،إعارة �أجهزة االت�صاالت البديلة فـي حالة الأعطال �أو الفقدان �أو ال�سرقة،
توفـري خدمات االنرتنت حتديدا خدمات الو�صول لالنرتنت ،ات�صاالت املعلومات (مبا
فـي ذلك �صفحات الويب) وبرامج الكمبيوتر و�أي من البيانات الأخرى ،خدمات الربيد
االلكرتوين ،توفـري بيانات الكرتونية ل�شا�شات العر�ض املخ�ص�صة على �أجهزة االت�صاالت،
توفـري خدمات بروتوكول تطبيق ال�سلكي مبا فـي ذلك تلك اخلدمات التي ت�ستخدم قناة
ات�صال �آمنة ،خدمات االت�صاالت واالت�صال لتحديد وتعقب الأ�شخا�ص والأ�شياء ،خدمات
توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد ،خدمات تبادل البيانات ،نقل البيانات بوا�سطة
االت�صاالت ،تدفق البيانات ،تدفق حمتوى الو�سائط الرقمي مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج
التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات واملو�سيقى والن�صو�ص والبيانات وال�صور
والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب االنرتنت �أو �شبكات ات�صاالت ،تو�صيل حمتوى
الو�سائط الرقمية مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات
واملو�سيقى والن�صو�ص والبيانات وال�صور والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب
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االنرتنت �أو �شبكات ات�صاالت ،خدمات نقل البيانات ،خدمات بث البيانات ،بث �أو نقل برامج
الراديو والتلفزيون ،نقل حمتوى ال�صوت والفـيديو الرقمي متعددة الو�سائط بوا�سطة
االت�صاالت ،النقل االلكرتوين مللفات ال�صوت والفـيديو عرب �شبكات كمبيوتر وغريها
من �شبكات االت�صاالت االلكرتونية ،نقل الأخبار ومعلومات عن �أخبار اليوم ،تو�صيل
املو�سيقى الرقمية بوا�سطة االت�صاالت ،توفـري و�صول ملواقع ال�شبكات االجتماعية ،خدمات
الن�صو�ص املرئية وخدمات التلك�س وبيانات امل�شاهدة ،خدمات �إر�سال الر�سائل حتديدا
�إر�سال وا�ستقبال و�إعادة �إر�سال الر�سائل فـي �صيغة ن�صو�ص �أو �صوت �أو ر�سوم بيانية
�أو فـيديو �أو تركيبة من هذه ال�صيغ ،خدمات �إر�سال الر�سائل املوحدة ،خدمات الربيد
ال�صوتي ،توفـري خدمات �شبكات البيانات ،خدمات عقد امل�ؤمترات املرئية ،خدمات الهواتف
املرئية ،توفـري تو�صيالت االت�صاالت باالنرتنت �أو قواعد البيانات ،نقل الر�سائل والبيانات
وال�صور عرب الكمبيوتر ،خدمات االت�صال بالكمبيوتر ،توفـري وا�ستئجار وقت الو�صول �إلى
قواعد بيانات الكمبيوتر و�شبكات االت�صال التفاعلية بالكمبيوتر واملواد املرجعية ،توفـري
املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة �آنفا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذاكونيك�شن ،نيوبوري ،بريك�شري �آر جي2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154172 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة،
ال�سكر وع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل
وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حمام�ص ومطاحن بن العميد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الرابع ،برج �أحمد� ،شرق� ،شارع اخلليج
العربي ،مدينة الكويت  ،00965الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154173 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات �أخرى،
املطبوعات ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة
فـي القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة
واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة) ،مواد التغليف
البال�ستيكية (غري الواردة فـي فئات �أخرى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات (الرا�سمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حمام�ص ومطاحن بن العميد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الرابع ،برج �أحمد� ،شرق� ،شارع اخلليج
العربي ،مدينة الكويت  ،00965الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154174 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حمام�ص ومطاحن بن العميد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الرابع ،برج �أحمد� ،شرق� ،شارع اخلليج
العربي ،مدينة الكويت  ،00965الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154175 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حمام�ص ومطاحن بن العميد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الرابع ،برج �أحمد� ،شرق� ،شارع اخلليج العربي ،مدينة
الكويت  ،00965الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123370 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة املثالية الأولى �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152047 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلجز لل�سفر ،حجز مقاعد ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأكرب للعطالت والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/١/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152929 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة،
من�شورات الكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب
حا�سوب ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور،
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،قارئات كتب �إلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية للأبحاث والن�شر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق مكة املكرمة ،حي امل�ؤمترات ،الريا�ض � ,11411ص.ب،478 :
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل�:أبوغزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152930 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صحف ،دوريات ،كرا�سات ،دفاتر مالحظات ،كتالوجات ،كتب ،مواد كتابة ،مطبوعات،
من�ش ــورات مطبوعــة ،كتــب موجــزة �أدلــة ،ورق كتابــة ،كتيبات ،قرطا�سية ،بيانات �إعالنية،
جمالت دوريات ،تقاومي ،ق�ص�ص م�صورة ،ن�شرات �أخبارية دورية ،ن�شرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية للأبحاث والن�شر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق مكة املكرمة ،حي امل�ؤمترات ،الريا�ض � ,11411ص.ب،478 :
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل�:أبوغزاله للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
-99-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٦

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152931 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر الكتب� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،خدمات املكتبات املتجولة ،تنظيم و�إدارة ندوات،
تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،تنظيم
املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة الندوات،
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت،
الن�شر املكتبي الإلكرتوين ،توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل،
تقدمي التقارير امل�صورة ،خدمات مرا�سلي الأنباء ،ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية
والإعالن� ،إنتاج الأفالم ,بخالف الأفالم الإعالنية� ،إر�شاد التدريب ،توفري الفيديوهات
غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من
خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية للأبحاث والن�شر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق مكة املكرمة ،حي امل�ؤمترات ،الريا�ض � ,11411ص.ب،478 :
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153201 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي الربخي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153513 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل غري طبية وم�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية ،منظفات �أ�سنان غري
طبية ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات ق�صر الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل
وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل واجللي والك�شط وجميع املنتجات الواردة
بالفئة .3
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستار براند�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،1175 ، 1سين�شري واي ثروب بارك  ،لييد�س ،ال ا�س  815زي
بي � ،إجنلرتا� 1175 ,سين�شري ,ال ا�س  815زي بي ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٩ :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153937 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال  ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ترويج املبيعات للآخرين،
ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال،
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،دعاية و�إعالن ،ن�سخ االت�صاالت وظائف
مكتبية ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع
وخدمات لأعمال �أخرى ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،معاجلة الإدارة التجارية
لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية
وال�صحية والإمدادات الطبية ،ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�شركات� ،إدارة
برامج امل�سافرين املنتظمني ،خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية ،خدمات التذكري
باملواعيد وظائف مكتبية� ،إدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :داي�سو اند�سرتيز كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 14-4-1 :يو�شييوكي هيجا�شي� ,سايجو ,هيجا�شيهريو�شيما � -ستي -
هريو�شيما  8501-739اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153938 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات
تنظيمية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال
التجارية �أو ال�صناعية ،دعاية و�إعالن ،ن�سخ االت�صاالت وظائف مكتبية ،خدمات امل�شورة
فـي �إدارة الأعمال ،ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين �شراء
�سلع وخدمات لأعمال �أخرى ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،معاجلة الإدارة التجارية
لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية
وال�صحية والإمدادات الطبية ،ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�شركات� ،إدارة
جتارية لربامج ال�سداد للغري� ،إدارة برامج امل�سافرين املنتظمني ،خدمات برجمة املواعيد
وظائف مكتبية ،خددمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :داي�سو اند�سرتيز كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 14-4-1 :يو�شييوكي هيجا�شي� ,سايجو ,هيجا�شيهريو�شيما � -ستي -
هريو�شيما  8501-739اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153952 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كب�سوالت للأدوية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية �صيدالنية ،عقاقري
لغايات طبية ،كب�سوالت لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
كيميائية لغايات �صيدالنية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات
طبية ،كوا�شف ت�شخي�ص قائمة على العالمات البيولوجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيجني (بيجينج) كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم� ،30:ساين�س بارك �آر دي ،زوجن  -جوان  -كون اليف �ساين�س
بارك� ،شاجنبينج دي�سرتيكت ،بيجينج ،جمهورية ال�صني ال�شعبية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153969 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي ،اخلدمات التمويلية ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات
االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم ،املعلومات املالية ،توفري معلومات
مالية عن طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153972 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التمويلية ،خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات
االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم ،املعلومات املالية ،توفري معلومات
مالية عن طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153973 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات� ،أجهزة ذاكرات حا�سوب� ،أجهزة حا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب،
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153975 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي ،اخلدمات التمويلية ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات
االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم ،املعلومات املالية ،توفري معلومات
مالية عن طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154399 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو
ال�صناعية ،ترويج املبيعات للآخرين ،عر�ض �سلع على
و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� ,. :شركة الراية العربية للتكنولوجيا واالت�صاالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :عمان ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٨ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154400 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم� ،أخفاف ا�ستحمام� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أخفاف� ،أحذية لل�شاطئ� ،صنادل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريندين ا�س� .إيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :برازيلية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :أفيني ــو بامينتي ــل غومي ــز ،214بايـ ــرو ،اك�سبكتاتيف ـ ــا،62040-050،
�سوبــرال� ،سي اي ,الربازيل
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٨ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154404 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات
عن الأعمال ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية،
ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفني ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال
التجارية �أو ال�صناعية ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،املعلومات والأخبار
عن الأعمال ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي ،تنظيم
معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية،
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات
البيع بالتجزئة ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية
تنظيم لـخدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات
الطبية ،خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء ،توفري معلومات الأعمال عن طريق
مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،ت�صميم مواد
دعائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إمريالد للتطوير العقاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٨ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154405 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،ت�أجري العقارات ،خدمات وكاالت العقارات ،وكالء الإ�سكان ،تثمني
العقارات ،ا�ستثمار الأموال ،القرو�ض املالية متويل ،الإدارة املالية� ،إدارة العقارات ،ت�أجري
ال�شقق ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،ترتيب التمويل مل�شاريع البناء ،ا�ستثمار �أموال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إمريالد للتطوير العقاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٨ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154406 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،ب�سكويت ،كعك الوفل ،كعك� ،شوكوالتة ،حلويات ،فطائر
حمالة بانكيك� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،م�شروبات �شوكوالتة
باحلليب ،معجنات ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة� ،سكاكر للأكل،
ك�سرتد ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،املو�س (حلوى ) �سكريات ،ق�شدة التارتار لأغرا�ض
الطهي ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،جوز مطلي
بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأولى ،خلف �شارع الوحدة ،ملك الأنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٨ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154567 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقالم حرب فوالذية� ،أقالم ر�صا�ص� ،أقالم ر�سم� ،أقالم حرب� ،أقالم حرب لوازم مكتبية،
�أقالم عالم القرطا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سانفورد ,ال.بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 6655 :بيت�شرتي دنوودي رود �أتالنتا ،جي ايه  - 30328الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154569 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مطعم دولت�شيني كافيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :العار�ضة احلرفية ق 1ق�سيمة  66حمل  ,1الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154570 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كبائن ملكربات ال�صوت ،قواب�س وم�آخذ و�أدوات تو�صيل �أخرى و�صالت كهربائية� ،أ�سالك
كهربائية ،دعامات للت�صوير الذاتي �أحادية الأرجل ويدوية اال�ستعمال� ،ساعات ذكية،
ال�صناديق ال�سوداء م�سجل البيانات� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية� ،سماعات
الواقع االفرتا�ضي� ،أجهزة �شحن البطاريات ،ميكروفونات ،بطاريات ،كهربائية ،منا�صب
لأجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي ،مما�سك للملفات الكهربائية ،لوحات مفاتيح لأجهزة
احلا�سوب ،ف�أرة �أدوات طرفية للحا�سوب� ،سماعات الر�أ�س� ،سواقة فال�ش  ،USBم�شغالت
و�سائط حممولة ،مهايئات كهربائية� ،أ�سورة مو�صولة �أجهزة قيا�س ،حافظات للهواتف
الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزهني هاو�شوك�سيا تكنولوجي كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :أر �أم� ،سكند فلور  ،بيلدينج �سي ،يوث بايونري بارك ،جيان�شي اي�ست
رود ،ت�سينغهوا كومينوتي ،لونغهوا �سرتيت ،لونغهوا دي�سرتيكت،
�شنت�شن ،بي ار ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154666 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهانات ،دهانات �أملنيوم ،دهانات خزفية ،مرققات للدهانات ،مغلظات للدهانات ،دهانات
مقاومة للنار ،دهانات مائية لال�ستخدام فـي الأعمال الفنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الذهبية لل�صناعات الكيماوية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :عمان ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢٨ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب.٢٣٦٦:ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154907 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن ال�شيخ القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/١٢ :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة110338 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/7/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1242 :فـي 2018/5/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الأعمال املتطورة لال�ستثمار �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :املها للأعمال املتميزة والتطوير �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/16 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة140370 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1371 :فـي 2020/12/20م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فالح عمر للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :خيوط ال�صباح للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3370 :ر.ب � ,112 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/7/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة148861 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/3/3 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1415 :فـي 2021/11/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ل�ؤل�ؤة �صحار املتكاملة للأعمال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ل�ؤل�ؤة الباطنة املتطورة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 119 :ر.ب� ,326 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/16 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141968 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/5/30 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1377 :فـي 2021/1/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ابن الكندي املتميز للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أبو ق�صي ال�شام�سي للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 927 :ر.ب� ,311 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/16 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة
75305 1
28777 2
3

28296

4

25607

5
6
7

68331
74649
54042

8

78168

9

78169

78170 10
78171 11
78172 12
78173 13

ا�سـم ال�شركـة
م�شاريع بالتني العا�صمة
يونيفر�سال جنيفا ا�س� .أ
�شركة البيان لتنقية وت�صفية
املياه �ش ذ.م.م
ال�شركة العمانية الأوروبية
لل�صناعات الغذائية �ش.م.ع.ع
م�ؤ�س�سة الزمردة البي�ضاء للتجارة
مثلث الربجل �ش.م.م
اللبان الفاخر
�شركة �أ�سواق عبداللـه العثيم
امل�ساهمة
�شركة �أ�سواق عبداللـه العثيم
امل�ساهمة
�شركة �أ�سواق عبداللـه العثيم
امل�ساهمة
�شركة �أ�سواق عبداللـه العثيم
امل�ساهمة
�شركة �أ�سواق عبداللـه العثيم
امل�ساهمة
�شركة �أ�سواق عبداللـه العثيم
امل�ساهمة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/7/10
التجارة وال�صناعة 2002/8/17
التجارة وال�صناعة 2002/6/12
التجارة وال�صناعة

2001/6/9

التجارة وال�صناعة 2011/5/21
التجارة وال�صناعة 2012/6/3
التجارة وال�صناعة 2008/10/29
التجارة وال�صناعة

2013/1/1

التجارة وال�صناعة

2013/1/1

التجارة وال�صناعة

2013/1/1

التجارة وال�صناعة

2013/1/1

التجارة وال�صناعة

2013/1/1

التجارة وال�صناعة

2013/1/1

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

رقم
م
العالمة
76072 14
76073 15
76064 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

78110
78111
74865
74864
74863
74867
7149
7218
75511
29418
75449
74875

29

7006

30

7009

74095 31

ا�سـم ال�شركـة
�شركة امل�صنع ال�سعودي
للآي�سكرمي املحدودة
�شركة امل�صنع ال�سعودي
للآي�سكرمي املحدودة
�شركة امل�صنع ال�سعودي
للآي�سكرمي املحدودة
�شركة الأجماد للتجارة واملقاوالت
�شركة الأجماد للتجارة واملقاوالت
�سيفيد
�سيفيد
�سيفيد
بافالو وايلد وينغز ،انك
ابل انك
ابل انك
تروي هيلثكري ال ال �سي
جمبو وورلد هولدجنز ليمتد
جمموعة �أغذية �ش.م.ع
دانوب ملواد بناء �ش.م.ح
ال�شركة الوطنية للمنظفات
ال�صناعية (�ش.م.ع)
ال�شركة الوطنية للمنظفات
ال�صناعية (�ش.م.ع)
جنوم ال�صباح ملواد البناء �ش.م.م
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2012/9/5

التجارة وال�صناعة

2012/9/5

التجارة وال�صناعة

2012/9/5

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2012/12/9
2012/12/9
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
1992/7/8
1992/7/28
2012/7/28
2002/11/25
2012/7/22
2012/6/18

التجارة وال�صناعة

1992/6/2

التجارة وال�صناعة

1992/6/2

التجارة وال�صناعة

2012/6/5

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

رقم
م
العالمة
 73983 32م�شاريع ماجد للتجارة �ش.م.م
الوها منتال اريثماتيك ا�س دي
75255 33
�أن  -بي ات�ش دي
 76817 34رويل �أوركيد هوتيليز ليمتد
67913 35
الذاكرة احلديثة �ش.م.م
26644 36
�شور العاملية �ش.ذ.م.م
فيديرال  -موغول برودكت�س يو
73624 37
�إ�س ال ال �سي
 75160 38براجيا �آر& دي فين�شركو,ليمتد
بي.ا�س.ايه
27961 39
 28360 40بريفورمان�س هيلث ،ال ال �سي
ما�سرتكارد انرتنا�شيونال
27811 41
انكوربوريتد
ما�سرتكارد انرتنا�شيونال
6811 42
انكوربوريتد
ما�سرتكارد انرتنا�شيونال
6812 43
انكوربوريتد
ما�سرتكارد انرتنا�شيونال
6813 44
انكوربوريتد
�	 74159 45إفوليو�شن فري�ش� ,إنك
انرتكونتنانتال هوتليز جروب
(ا�سيا با�سيفيك )
73881 46
بي تي اي ال تي دي
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/4/24
التجارة وال�صناعة

2012/7/7

التجارة وال�صناعة 2012/10/16
التجارة وال�صناعة 2011/4/26
التجارة وال�صناعة 2001/10/31
التجارة وال�صناعة

2012/4/1

التجارة وال�صناعة 2012/7/1
التجارة وال�صناعة 2002/4/24
التجارة وال�صناعة 2002/6/19
التجارة وال�صناعة 2002/4/10
التجارة وال�صناعة 1992/4/22
التجارة وال�صناعة 1992/4/22
التجارة وال�صناعة 1992/4/22
التجارة وال�صناعة

2012/5/7

التجارة وال�صناعة 2012/4/16

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

انرتكونتنانتال هوتليز جروب
التجارة وال�صناعة 2012/4/16
(ا�سيا با�سيفيك )
73880 47
بي تي اي ال تي دي
 28316 48وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28317 49وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28318 50وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28319 51وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28320 52وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28306 53وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28307 54وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28308 55وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28309 56وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28310 57وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28311 58وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28312 59وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28313 60وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28314 61وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

 28315 62وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
 28325 63وورلد ري�ستلينغ انرتتينمنت ،انك التجارة وال�صناعة 2002/6/12
التجارة وال�صناعة

2013/1/1

78174 64

�شركة �أنظمة التلوين

74434 65

هايجينيك ري�سريت�ش
�إن�ستيتوت برايفت ليمتد

التجارة وال�صناعة 2012/5/22

27788 66

�شركة نقل �إخوان ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

2002/4/7

27789 67

�شركة نقل �إخوان ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

2002/4/7

27776 68

�شركة نقل �إخوان ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

2002/4/7

27777 69

�شركة نقل �إخوان ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

2002/4/7

27780 70

�شركة نقل �إخوان ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

2002/4/7

27781 71

�شركة نقل �إخوان ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

2002/4/7

27786 72

�شركة نقل �إخوان ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

2002/4/7

27787 73

�شركة نقل �إخوان ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

2002/4/7

 29418 74جمبو وورلد هولدجنز ليمتد التجارة وال�صناعة 2002/11/25
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

ا�ستــــدراك
تنوه وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار �إلى �أنه قد وقع خطـ ـ�أ مـ ــادي عنـد ن�شر
بيانات نقل ملكية العالمات التجارية �أرقام (،139961 ،139145 ،115236 ،82744 ،82743
 ،)144871 ،144869 ،142588 ،139968املن�شورة فـي اجلريـدة الر�سميـة العدد ( ،)١٤٥٤ال�صـادر
بتاريـخ  ١٦حمرم ١٤٤٤هـ ،املوافـ ــق � ١٤أغ�سط�س ٢٠٢٢م� ،إذ وردت كالآتي:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة82743 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/9/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1056 :فـي 2014/4/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ن�ستله �سكن هيلث �إ�س�.إيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتور بايول انرتنا�شيونال ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :رو دي ليون � ،109سي ات�ش  1203جنيف� ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/2/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة82743 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/9/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1056 :فـي 2014/4/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جيم  -مارك ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تي �سي بي براندز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :بــالزا درايـ ــف� ،سيكوك ــ�س ،نيوجري�س ــي  ،07094الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة82744 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/11/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1059 :فـي 2014/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ن�ستله �سكن هيلث �إ�س�.إيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتور بايول انرتنا�شيونال ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :رو دي ليون � ،109سي ات�ش  1203جنيف� ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/2/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة82744 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/11/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1059 :فـي 2014/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جيم  -مارك ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تي �سي بي براندز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :بــالزا درايـ ــف� ،سيكوك ــ�س ،نيوجري�س ــي  ،07094الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة115236 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/4/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1231 :فـي 2018/2/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة115236 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/4/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1231 :فـي 2018/2/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة139145 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1366 :فـي 2020/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للزراعة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة139145 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1366 :فـي 2020/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للزراعة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة139961 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1368 :فـي 2020/11/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة139961 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1368 :فـي 2020/11/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة139968 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1368 :فـي 2020/11/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة139968 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1368 :فـي 2020/11/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة142588 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/6/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1385 :فـي 2021/3/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة142588 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/6/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1385 :فـي 2021/3/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة144869 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/8/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1391 :فـي 2021/5/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة144869 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/8/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1391 :فـي 2021/5/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة144871 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/8/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1391 :فـي 2021/5/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة144871 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/8/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1391 :فـي 2021/5/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إىل �أن ــه قـد وقـع خط ـ أ� مـادي عنـ ــد نـ�شـر
�إعالن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة ل�شركـ ــة روابي املن�صورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية،
املن�شــور ف ــي اجلريدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)1424ال�صـ ــادر بتاريـ ــخ  6جمادى الثانية 1443هـ،
املوافـ ــق  9يناير 2022م� ،إذ ورد ا�سم امل�صفـي كالآتــي:
�سامل بن حميد بن خلفان ال�سيابي
وال�صحيــــــح هــــــــو:
�أحمد بن حميد بن خلفان ال�سيابي

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التجــارة وال�صناعــة وترويـ ــج اال�ستثمار �إلى �أن ـ ــه ق ــد وقــع خطـ ـ�أ مـ ــادي عنـ ــد
ن�ش ــر �إعــالن بدء �أعمال الت�صفي ــة ل�شرك ــة رمال الفليج �ش.م.م ،املن�ش ــور فـ ـ ــي اجلريـدة
الر�سميـة العـدد ( ،)١٤٤٠ال�صـادر بتاريـخ � ٧شوال ١٤٤٣هـ ،املوافـ ــق  ٨مايو ٢٠٢٢م� ،إذ ورد اال�سم
التجاري كا آلتـ ــي:
رمـــال اخلليـــــج �ش.م.م
وال�صحيــح هـــو:
رمـــال الفليـــــج �ش.م.م
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مطبخ ومطعم النب أ� للوالئم والأعرا�س �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطبخ ومطعم النب�أ
للوالئم والأعرا�س �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٢٠٦٥وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرا�شن للت�سوق �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرا�شن للت�سوق
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٠٠٨٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-128-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٦

مكتب اال�ست�شارات امل�ستقبلية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج لوج�ستك�س �ش.م.م
يعلن مكتب اال�ست�شارات امل�ستقبلية لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج
لوج�ستك�س �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٦٨٥٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٠ :ر.ب١٣٦ :
هاتف رقم٢٤٥٠٤٢٣٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع منور ال�شرقية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع منور
ال�شرقية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٤٠٩١٥٦٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٢٨٧٦٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ماجد بن عبداللـه بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع الب�شائر الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ماجد بن عبداللـه بن �سامل املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الب�شائر
الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٤٥٩٢٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٣٣٥٠٩٠٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حلي�س بن �سامل بن حلي�س الغيالين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار خومية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حلي�س بن �سامل بن حلي�س الغيالين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار خومية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٥١٤٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٩٨ :ر.ب٤١٦ :
هاتف رقم٩٣٣٣٤٧٩٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سلطان بن حارث اليعربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية الإح�سان العاملية �ش�.ش.و
يعلن �سعيد بن �سلطان بن حارث اليعربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صيدلية الإح�سان
العاملية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٨٢٠٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٩٦ :ر.ب١١٩ :
هاتف رقم٩٩٢٢٠٠١٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدال�سالم بن �سامل بن �سعيد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�شرى لتجارة النفط والغاز �ش�.ش.و
يعلن عبدال�سالم بن �سامل بن �سعيد العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الب�شرى لتجارة
النفط والغاز �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٦١٥٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٩ :ر.ب١٠٠ :
هاتف رقم٩٥٥٣٢٢٨٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب بيت املحا�سبة الدويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صفوة خلدمات اال�ستثمار والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صفوة خلدمات اال�ستثمار
والتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٨٦٧٤٢و،فقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض � -سكة رقم - ٣٦٠٤ :مبنى رقم - ٢١٢ :الطابق الثالث � -شقة رقم٣١ :
�ص.ب ٦٨٧ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩١٦٤١٨٠ - ٩٤٦٥٢٢٧٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالوهاب بن عبدالكرمي بن عي�سى البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سود و�أبي�ض للإعالم واخلدمات �ش.م.م
يعلن عبدالوهاب بن عبدالكرمي بن عي�سى البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سود و�أبي�ض
للإعالم واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٠٢٩٧٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٣٤٤٣٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خليل بن عبداللـه بن يعقوب الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد عندام التجارية  -تو�صية
يعلن خليل بن عبداللـه بن يعقوب الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احتاد عندام التجارية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٠٧٥٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٥٠ :ر.ب٤٢٣ :
هاتف رقم٩٦٢١٣٢٣٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب ويت املتحدة  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نواة الت�آزر �ش.م.م
يعلن مكتب ويت املتحدة  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نواة الت�آزر
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٢١٩٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٩٣ :ر.ب١١٣ :
هاتف رقم٩٩٥٦١٨٩١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن حممد بن �سعيد امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلالدية خلدمات التنظيف �ش.م.م
يعلن عمر بن حممد بن �سعيد امل�صلحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلالدية خلدمات
التنظيف �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٢٦٠٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٦٩ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم98878444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون اخلالدية للتجارة  -تو�صية
يعلن عمر بن حممد بن �سعيد امل�صلحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عيون اخلالدية للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٤٨١٠٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٦٩ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم98878444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة االن�سجام لتجارة ال�سيارات (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلن مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االن�سجام لتجارة
ال�سيارات (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣١٩٥٧٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٥٤٠ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم ٢٤٥٦٣٦٣٢ :فاك�س رقم٢٤٥٦٣٥٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن �سعيد بن �سلطان امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو فيا�ض امل�شايخي للتجارة  -تو�صية
يعلن خالد بن �سعيد بن �سلطان امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو فيا�ض امل�شايخي
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٩٥٢٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٨ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٧٨٧٧٥٣١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن يو�سف بن علي بيت علي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن حممد بن يو�سف بن علي بيت علي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجمة للإن�شاءات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٤٦٧٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٥٣٠ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٦٥٤٨٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن عبداللـه بن حنب ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمود و�سيف �أبناء عبداللـه ال�سليماين للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبداللـه بن حنب ال�سليماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمود و�سيف
�أبناء عبداللـه ال�سليماين للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٤٦٨٤٠٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٠٤٠ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٨٨٥٥٣٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خليفة بن �سويد بن خمي�س البارحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل البوارح �شمال للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن �سويد بن خمي�س البارحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ساحل البوارح �شمال
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٢٥٩٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٩٣٤ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٦٩٥٢٤٥٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن ح�سن الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أمواج جمي�س احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن ح�سن الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أمواج جمي�س
احلديثة للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٦٨١٣٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٤١٢١٤٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طارق بن ح�سني بن �شهداد الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإخوة لألعاب الت�سلية �ش.م.م
يعلن طارق بن ح�سني بن �شهداد الرئي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإخوة لألعاب الت�سلية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٠٣٩٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٢٤٧٩٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب بي دي او
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كاليد �أي بي �سرفي�سز �ش.م.م
يعلن مكتب بي دي او �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كاليد �أي بي �سرفي�سز �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٦٩٤٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١١٧٦ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٢٩٩٠٠٩٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-138-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٦

عبداللـه عبدالرحمن عبداللـه �شرفـى
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فليك�سج�ستيك للمخازن العامة وتخلي�ص الب�ضائع �ش.م.م
يعلن عبداللـه عبد الرحمن عبداللـه �شرفـى �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فليك�سج�ستيك
للمخازن العامة وتخلي�ص الب�ضائع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٧٩٧٣٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ٣٩١٥ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٦٦١٠٥٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جا�سم بن حممد بن �صالح الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الفار�سي والزعابي الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن جا�سم بن حممد بن �صالح الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفار�سي والزعابي
الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٠٤٩٣١
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٤٣٣٠٥٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �سليمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دليلك للخدمات �ش.م.م
يعلن حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �سليمان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دليلك للخدمات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٢٥٧٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٣ :ر.ب١١٣ :
هاتف رقم٩٩٦٥٤٨٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عي�سى بن عبا�س بن حممود �ساجواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الهاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن عي�سى بن عبا�س بن حممود �ساجواين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال الهاملية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٧٧٢١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٥٣٥٣٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�شبيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زلفى للتنمية الأ�سرية  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�شبيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زلفى للتنمية الأ�سرية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٦٠١١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٠٧٧٥٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن علي بن �سويدان العمريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبريز العاملية للتطوير لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �سيف بن علي بن �سويدان العمريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأبريز العاملية للتطوير
لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٣٢٦٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٤٠ :ر.ب٣١٨ :
هاتف رقم٩٦٦٦٩٩٣٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن نا�صر بن حممد النوفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ ودام الغاف للمقاوالت  -تو�صية
يعلن خمي�س بن نا�صر بن حممد النوفلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ ودام الغاف
للمقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٧٦٦٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٧٦٨١٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الديرة للتجارة  -تو�صية
تعلن خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع الديرة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٩٩٩٣وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ٤٤٠ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٦٣٦٥٤٤٥ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممد ر�ضا بن فدا ح�سني بن عبداللـه اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد ر�ضا وعلي للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد ر�ضا بن فدا ح�سني بن عبداللـه اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد ر�ضا
وعلي للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٠٦٦٩١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٢٠٠٢٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرباق اجلديدة �ش.م.م
يعلن حممد ر�ضا بن فدا ح�سني بن عبداللـه اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الرباق
اجلديدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٤٦٣٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٢٠٠٢٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن را�شد بن علي العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز طيبة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن را�شد بن علي العوي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كنوز طيبة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٠٢٢٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب١٨ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٦٦٦٣٩٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سع ّيد بن �سعيد بن علي العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صخور الياب�سة  -تو�صية
يعلن �سع ّيد بن �سعيد بن علي العامري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�صخور الياب�سة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٢٣٥٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٠٩٧ :ر.ب٦١٤ :
هاتف رقم٩٦٦٦٦١٥٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن عبدالـله العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع هزمي املتحدة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سعيد بن عبدالـله العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع هزمي املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٥١٩١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٤٧٧٧٣٤٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن ح�سن الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ن�سيم جمي�س التجارية  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن ح�سن الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ن�سيم جمي�س
التجارية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٩٢١٠٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٤١٢١٤٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن قا�سم بن حممد النوفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الأمل ال�ساطع للتجارة  -تو�صية
يعلن �أحمد بن قا�سم بن حممد النوفلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نربا�س الأمل ال�ساطع
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٠٢٢٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٧ :ر.ب٣٢٤ :
هاتف رقم٩٦٩٢٩٢٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن �سامل بن ماجد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل املنرتب احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن �سامل بن ماجد احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معامل املنرتب احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٣٨٨٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٦٦٨٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن �صالح اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الري�شة الربونزية �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن �صالح اليحيائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الري�شة
الربونزية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٣٠٦٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٧/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٨٧٧٦٨٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �ساملني بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صالح بن �ساملني بن عبداللـه الفار�سي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �ساملني بن عبداللـه الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صالح بن �ساملني بن
عبداللـه الفار�سي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٣١٣٦٨٢٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٨٠ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٤٤٣٠٠٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سلطان بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري و�شركاه  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سلطان بن �سليمان
بن �سعيد امل�سكري و�شركاه  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٤٣٢٨٣٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/١م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٨٧١٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد العاملية  -تو�صية
يعلن �سلطان بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روافد العاملية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٩٨٠٩٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٨٧١٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة وريد للتجارة  -تو�صية
يعلن �سلطان بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة وريد للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٦٩٦٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٨٧١٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن ح�سن بن
�سعيد الربيكي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣٢١٣٤٥٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٦٩٩٩٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول الريادة للت�سويق �ش.م.م
يعلن عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صول الريادة للت�سويق
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٨٢٣٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٩٥٩٣٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جا�سم بن عبداللـه بن نا�صر الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شجان املدينة للتجارة �ش.م.م
يعلن جا�سم بن عبداللـه بن نا�صر الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�شجان املدينة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٥١٦٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣٢٠ :ر.ب٩٧٠ :
هاتف رقم٩٥٥٩٩٩٩٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�ضي بن نا�صر بن حممد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر ورا�ضي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�ضي بن نا�صر بن حممد املالكي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بدر ورا�ضي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٥٦٧٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣٢٠ :ر.ب٩٧٠ :
هاتف رقم٩٦٩٩٩١٦١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمود بن حميد بن نا�صر احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة التميز للتجارة  -تو�صية
يعلن حمود بن حميد بن نا�صر احل�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إ�شراقة التميز للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٠٤٠١وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٨ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٨١٨٨٢٨٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عامر بن �سعيد بن عامر ال�ضبعوين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطبخ �أم الزمامي �ش.م.م
يعلن عامر بن �سعيد بن عامر ال�ضبعوين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطبخ �أم الزمامي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٤٧٢٤٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٥ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم٩٩٣٧٦٠٨٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن عبداللـه الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هبوب النود للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن عبداللـه الكعبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هبوب النود للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٩٦٧٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب ٢٢٩ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٤٤٠٠٧٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن يو�سف بن علي بيت علي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نو�س لال�ستثمار والتعمري �ش.م.م
يعلن حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نو�س لال�ستثمار
والتعمري �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٢٢٥٣٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٣ :ر.ب١١٣ :
هاتف رقم٩٩٦٥٤٨٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نور ال�شم�س الرائدة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سيف بن �سليمان املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع نور ال�شم�س
الرائدة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٧٢٧٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٥٦ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٦٣٠٢٥٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن حممد بن خمي�س امل�شرفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز البحار الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن حممد بن خمي�س امل�شرفـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كنوز البحار الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٥٦٣٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٧٩٩٤٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شام�س بن عبداللـه بن نا�صر اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظاهر اخلري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �شام�س بن عبداللـه بن نا�صر اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظاهر اخلري
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٥٥٦٨٧٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦١ :ر.ب٣١٧ :
هاتف رقم٩٩٢٢٩٣٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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في�صل بن عبداللـه بن �سامل امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجار للم�شاريع الع�صرية �ش.م.م
يعلن في�صل بن عبداللـه بن �سامل امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجار للم�شاريع
الع�صرية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٧٠٣٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٩٦٧ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٨٤٤٤٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن حممد بن �سعيد امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة وادي عدي خلدمات التنظيف �ش.م.م
يعلن عمر بن حممد بن �سعيد امل�صلحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة وادي عدي خلدمات
التنظيف �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٢٥٩٥وللم�صفي
وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٦٩ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٨٨٧٨٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمود بن حميد بن نا�صر احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميد املطاعني وحمود احل�سني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن حميد بن نا�صر احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حميد املطاعني وحمود
احل�سني للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٥٢٤٩٣
وفقا التفاق ال�شركاء ٢٠٢٢/٨/٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٨ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٨١٨٨٢٨٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن حارب املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر بن �سعيد بن حارب املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سعيد بن حارب املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نا�صر بن �سعيد بن
حارب املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٦٠٧٢١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٥٠٥٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �سعيد بن حمدان ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضارة جمان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن �سعيد بن حمدان ال�شيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ح�ضارة جمان للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦١٤٨٦وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٢٨١٥٠١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برق �صحم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن �سعيد بن حمدان ال�شيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة برق �صحم للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٥٦٦٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٢ :ر.ب٣٢٦ :
هاتف رقم٩٢٨١٥٠١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حامت بن �سامل بن �سعيد غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القاد�سية املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حامت بن �سامل بن �سعيد غوا�ص أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القاد�سية املتحدة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٩٩٤٧وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢٢/٨/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم٩٥٩٠١١٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن �صالح اخل�ضوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن �سعيد اخل�ضوري وولده  -تو�صية
يعلــن �سالــم بن �سعــيد بن �صال ــح اخل�ضــوري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سال ــم بن �سعيــد
اخل�ضوري وولده  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٤٢١٩٤٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نخل  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٢٨٨١١١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عو�ض بن عبدالرحيم بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القي�صر لل�صناعات البال�ستيكية  -تو�صية
يعلن عـ ــو�ض بن عب ــدالرحيم بن حممد الفار�ســي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة القي�صــر
لل�صناعات البال�ستيكية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٩٣٩٩٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب ١٧ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٩٨٩٤٧٧٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مفرو�شات القي�صر احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن عـ ــو�ض بن عب ــدالرحيم بن حممد الفار�ســي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة مفرو�شات
القي�صر احلديثة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٤٠٨٥٤
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب ١٧ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٩٨٩٤٧٧٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحمن بن ح�سن بن �سامل الذهب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذهبية لأ�صباغ ال�سيارات  -تو�صية
يعلن عبدالرحمن بن ح�سن بن �سامل الذهب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الذهبية لأ�صباغ
ال�سيارات  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٩٤٣٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٥٨٢٣٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أ�سامة بن �أحمد بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهج االعمار �ش.م.م
يعلن �أ�سامة بن �أحمد بن �إبراهيم البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نهج االعمار �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٦٤٩٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٧/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٠٥:ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٣٧٩١٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ح�سام بن خمي�س بن �سامل املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيارات اخلليج املتكاملة �ش.م.م
يعلن ح�سام بن خمي�س بن �سامل املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيارات اخلليج
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٤٨٢٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٩٠ :ر.ب١٣٠ :
رقم الهاتف٩٩٨١٩٦٦٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االملا�سة الثامنة الدولية �ش.م.م
يعلن ح�سام بن خمي�س بن �سامل املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االملا�سة الثامنة
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٧٧٥٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٩٠ :ر.ب١٣٠ :
رقم الهاتف٩٩٨١٩٦٦٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن حممد بن �سعيد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرتباط للإعالن والدعاية �ش.م.م
يعلن خالد بن حممد بن �سعيد احل�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرتباط للإعالن
والدعاية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٧٢٠٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٣٠ :ر.ب١٢٠:
هاتف رقم٩٢٩٨٨٩٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
منى بنت �أجهام بن ح�سون الكثريية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنظار ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن منى بنت �أجهام بن ح�سون الكثريية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الأنظار ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٤٥٤٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٧م ،وللم�صفية وحـدها حق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٦٢٢٢٤٢٧ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�إميان بنت �سعيد بن علي العي�سائية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكري�ستال الأخ�ضر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �إميان بنت �سعيد بن علي العي�سائية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الكري�ستال الأخ�ضر
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٥٢٨٧٢
وللم�صفية وحـدها حق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٤:ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٣٥٧٠٣٦ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
جوخة بنت علي بن �ساعد ال�شريانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفيلق املميز للتجارة واخلدمات �ش.م.م
تعلن جوخة بنت علي بن �ساعد ال�شريانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الفيلق املميز للتجارة
واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٥٩٩٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٤م ،وللم�صفية وحـدها حق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٩٥:ر.ب٣٢٩ :
هاتف رقم٩٨٢٠٠٨٢٥ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�أحمد بن عبيد بن �سعيد العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع اجلفنني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عبيد بن �سعيد العوي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ينابيع اجلفنني للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٠٣٥٩وللم�صفي وحـده حق
متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٩١٩٢٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ذي يزن و�أحمد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عبيد بن �سعيد العوي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ذي يزن و�أحمد للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٠٤٢٩وللم�صفي
وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٩١٩٢٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زاهر بن ماجد بن �سليمان الكيومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وزاهر للتجارة �ش.م.م
يعلن زاهر بن ماجد بن �سليمان الكيومي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي وزاهر للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٢٠٠٦١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٧٥١ :ر.ب١١٣ :
هاتف رقم٩٩٣٤٨٧٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حامت بن �سامل بن �سعيد غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حامت بن �سامل بن �سعيد غوا�ص �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجمة الذهبية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٧٣٧٧وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٩٠١١٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن هالل بن حممد املخمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملي للم�شاريع ال�شاملة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن هالل بن حممد املخمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العاملي للم�شاريع
ال�شاملة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٩٩١٧٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢١٥ :ر.ب٣٢٤ :
هاتف رقم٩٧٧٧١١٧٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عيدرو�س بن عبداللـه �آل حفيظ
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االكت�شافات احلديثة  -تو�صية
يعلن حممد بن عيدرو�س بن عبداللـه �آل حفيظ �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االكت�شافات
احلديثة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٨٤٦٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥٨٤٤٤٤١ - ٩٨١٢٤٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سيف بن �سليمان املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع طيور اجلنة الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلــن حممد بن �سيـ ــف بن �سليم ــان املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة م�شاري ـ ــع طي ـ ــور
اجلنة الذهبية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٥٣٩٢٠
وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٠٧٧٦٧٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن حارث بني عرابة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر ال�سبل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سامل بن حارث بني عرابة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صقر ال�سبل للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٣٧٣١٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٩٣ :ر.ب٤١٧ :
هاتف رقم٩٩٤١٢٢٥٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سليمان بن خمي�س الق�صابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �سليمان بن خمي�س الق�صابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سرايا �إزكي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٢٣٦٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية\
هاتف رقم٩١١٠٢٤٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يحيى بن �سعيد بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع اخلري للك�سارات واملحاجر �ش.م.م
يعلن يحيى بن �سعيد بن را�شد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع اخلري للك�سارات
واملحاجر �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٩٩٨٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦١٦٦٦٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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من�صور بن �سعود بن حمود الربطماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار املهارات �ش.م.م
يعلن من�صور بن �سعود بن حمود الربطماين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار املهارات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٨١٣١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٨/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٧١٠٢٣٠٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن �سيف بن علي الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أودية اجلاح�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن �سيف بن علي الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أودية اجلاح�س للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٨٢٨٩وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٥٦٣ :ر.ب٦١٢ :
هاتف رقم٩٩٨٨١٥٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن جمعة بن حممد امل�شرفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اكليل لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن علي بن جمعة بن حممد امل�شرفـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اكليل لال�ستثمار �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٠٦٣٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٤٩٢ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٥٥٢٢٥١٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن حممد بن علي البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأطالل الواعدة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن حممد بن علي البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأطالل الواعدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٨٨٠٢وفقا التفاق امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٣/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٥٦٥٩٩٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن ح�سن بن عبدالرحمن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار �شنا�ص احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبدالعزيز بن ح�سن بن عبدالرحمن البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار
�شنا�ص احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1149312وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٣٣٠٣٣٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �إ�سماعيل الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو طه العاملية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن �إ�سماعيل الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو طه العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥١٥١٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٢٣٤ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٩٣٨٨٣٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن �أحمد املقيمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء خما�س للتجارة �ش�.ش.و
يعلن حممد بن علي بن �أحمد املقيمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء خما�س للتجارة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٤١٠٥٢٥٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ٥٩٧ :ر.ب٤١١ :
هاتف رقم٩٥٩٥٣٩٩١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مازن يو�سف مال اللـه العطار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة غرب ال�صويحرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مازن يو�سف مال اللـه العطار أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة غرب ال�صويحرة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٦٦٣٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
\هاتف رقم٩٩٦٩٩٤٢٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب بيت املحا�سبة الدويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإرتباط الأولى للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإرتباط الأولى للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1121410وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/6/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -اخلو�ض � -سكة رقم - 3604 :مبنى رقم212 :
الطابق الثالث � -شقة رقم31 :
�ص.ب 687 :ر.ب111 :
هاتف رقم99164180 - 94652276 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النعمة العمانية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النعمة العمانية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1199542وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/6/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -اخلو�ض � -سكة رقم - 3604 :مبنى رقم212 :
الطابق الثالث � -شقة رقم31 :
�ص.ب 687 :ر.ب111 :
هاتف رقم99164180 - 94652276 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكو�س العاملية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكو�س
العاملية للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1297537
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم79666404 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شي وولدها للتجارة  -تو�صية
تعلن خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة خديجة بنت
عبداللـه بن �شهدات البلو�شي وولدها للتجارة  -تو�صية ،امل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،8053219وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب 440 :ر.ب512 :
هاتف رقم96365445 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�أحمد بن عبيد بن �سعيد العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طبيعة زجنبار للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عبيد بن �سعيد العوي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طبيعة زجنبار للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1120363وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم98919279 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن را�شد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع املزدوج للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �سامل بن را�شد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإبداع املزدوج للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1293577وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم71144341 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن جعفر بن عبدالرحيم البحراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء جعفر للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن جعفر بن عبدالرحيم البحراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء جعفر
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1636782وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/8م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 171 :ر.ب130 :
هاتف رقم95155255 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن حممد بن �سعيد امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات التنظيف �ش.م.م
يعلن عمر بن حممد بن �سعيد امل�صلحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات
التنظيف �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1162596وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 369 :ر.ب112 :
هاتف رقم98878444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحمن بن ح�سن بن �سامل الذهب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�ضواء اخلري لتجميع احلديد واخلردة  -تو�صية
يعلن عبدالرحمن بن ح�سن بن �سامل الذهب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء اخلري
لتجميع احلديد واخلردة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1083528وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99582333 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن خمي�س بن خلفان الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابط الباطنة للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �سعيد بن خمي�س بن خلفان الكلباين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابط الباطنة للتجارة
�ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1015446وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 15 :ر.ب311 :
هاتف رقم96303033 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يا�سر بن �سعيد بن �سامل ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد ح�سني احلبابي و�شريكه �ش.م.م
يعلن يا�سر بن �سعيد بن �سامل ال�شام�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد ح�سني احلبابي
و�شريكه �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1345768وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 1290 :ر.ب132 :
هاتف رقم96066657 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ذياب بن حممد بن علي الوعل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ن�سيم اخلري الع�صرية �ش.م.م
يعلن ذياب بن حممد بن علي الوعل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ن�سيم اخلري الع�صرية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1202259وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 618 :ر.ب322 :
هاتف رقم95952825 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمران بن احلاج جهاجنري بن �أحمد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد ديده و�شريكه �ش.م.م
يعلن عمران بن احلاج جهاجنري بن �أحمد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد ديده و�شريكه
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1335793وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم90222257 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن عبداللـه بن عمر الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهاية خلدمات النفط �ش�.ش.و
يعلن عبدالعزيز بن عبداللـه بن عمر الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النهاية خلدمات
النفط �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1354954وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/7/20م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 601 :ر.ب122 :
هاتف رقم96699333 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدال�سالم بن �سامل بن �سعيد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أقوا�س م�سقط الدولية �ش.م.م
يعلن عبدال�سالم بن �سامل بن �سعيد العربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أقوا�س م�سقط
الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1363810وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 39 :ر.ب100 :
هاتف رقم95532282 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن نا�صر احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدبور ال�شم�سي للخدمات املتكاملة �ش.م.م
يعلن �صالح بن نا�صر احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدبور ال�شم�سي للخدمات املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1302518وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 400 :ر.ب111 :
هاتف رقم98888566 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن مبارك بن خمي�س احلجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطواف املتحدة �ش.م.م
يعلن �سامل بن مبارك بن خمي�س احلجي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطواف املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1169373وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/4م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم90446441 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن ح�سن الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شارع جمي�س للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن ح�سن الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شارع جمي�س للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1222281وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99412149 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�ساملني بن مرهون بن علي املجرفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �ساملني بن مرهون املجرفـي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �ساملني بن مرهون بن علي املجرفـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ساملني بن مرهون
املجرفـي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،7050313وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 717 :ر.ب511 :
هاتف رقم95343033 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن نا�صر بن �سليمان الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ العينني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن نا�صر بن �سليمان الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ العينني للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1096541وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 256 :ر.ب515 :
هاتف رقم92101047 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-182-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

ريا�ض بن هالل بن حارب البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي البحرين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ريا�ض بن هالل بن حارب البو�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شواطي البحرين
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1688200وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/7/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 164 :ر.ب111 :
هاتف رقم99061155 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طالل بن �سامل بن �صالح الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صالة الالجال للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن طالل بن �سامل بن �صالح الناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صالة الالجال للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1203912وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 19 :ر.ب323 :
هاتف رقم92217426 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جا�سم بن عبداللـه بن نا�صر الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شجان الوهرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن جا�سم بن عبداللـه بن نا�صر الر�شيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�شجان الوهرة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1110812وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/8م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 320 :ر.ب970 :
هاتف رقم95599998 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت الر�صا�صي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلن خديجة بنت عبداللـه بن �شهدات البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة البيت
الر�صا�صي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،امل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1114986وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب 440 :ر.ب512 :
هاتف رقم96365445 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�سامل بن علي بن خلفان العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعاع ال�ساطع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن علي بن خلفان العربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شعاع ال�ساطع للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1547232وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99415901 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمة جبل �شم�س للمياه  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن علي بن خلفان العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قمة جبل �شم�س للمياه -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،5102049وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية احلمراء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99415901 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سعيد بن خلف الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو الوليد الهنائي احلديثة �ش.م.م
يعلن خالد بن �سعيد بن خلف الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو الوليد الهنائي
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1149580وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 3601 :ر.ب112 :
هاتف رقم92243969 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن علي بن �سيف ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف وزينب للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن علي بن �سيف ال�سليماين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيف وزينب للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1229892وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99578092 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن م�سعود بن علي ك�شوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الأولى للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن علي بن م�سعود بن علي ك�شوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليج الأولى للتكنولوجيا
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1297699وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
العذيبة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 100 :ر.ب100 :
هاتف رقم95795745 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �سليمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�ش الدولية �ش.م.م
يعلن حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �سليمان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ما�ش الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1074977وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 333 :ر.ب113 :
هاتف رقم99654845 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مبارك بن مبرييك بن هنيدي البالدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار الذكي للم�شاريع املتحدة �ش�.ش.و
يعلن مبارك بن مبرييك بن هنيدي البالدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االبتكار الذكي
للم�شاريع املتحدة �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1416038
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 60 :ر.ب132 :
هاتف رقم+966595178321 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
زاهر بن عبداللـه بن عامر الربيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط القارات �ش.م.م
يعلن زاهر بن عبداللـه بن عامر الربيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حميط القارات
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1131566وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 406 :ر.ب611 :
هاتف رقم92333391 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن را�شد بن مبارك القريني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سعيد القريني و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن را�شد بن مبارك القريني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو �سعيد القريني
و�شريكه  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1063964وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92534747 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمار بن حممد بن مبارك البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض بركاء العاملية �ش.م.م
يعلن عمار بن حممد بن مبارك البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ريا�ض بركاء العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1294933وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم24568480 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عادل بن �سامل بن �سيف املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار اخلليج الذهبية �ش.م.م
يعلن عادل بن �سامل بن �سيف املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إعمار اخلليج الذهبية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1155381وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 254 :ر.ب315 :
هاتف رقم95445441 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن فري�ش بن حممد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هودار للم�شاريع الهند�سية �ش.م.م
يعلن حممد بن فري�ش بن حممد ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هودار للم�شاريع
الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1302937وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 907 :ر.ب320 :
هاتف رقم91744234 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمود بن خويطر بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أرجوان �شوف العني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن خويطر بن حممد احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرجوان �شوف العني
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1054523
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 3 :ر.ب421 :
هاتف رقم92688834 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صفاء �شوف العني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن خويطر بن حممد احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صفاء �شوف العني
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1055646
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 3 :ر.ب421 :
هاتف رقم92688834 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب بيت املحا�سبة الدويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأطراف الثالثة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأطراف الثالثة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1199686وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/6/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -اخلو�ض � -سكة رقم - 3604 :مبنى رقم212 :
الطابق الثالث � -شقة رقم31 :
�ص.ب 687 :ر.ب111 :
هاتف رقم99164180 - 94652276 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فعالية الآداء لتطوير الربجميات �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املح ــا�سبة الدول ــي �أنـه يق ـ ــوم بت�صفـي ـ ــة �شرك ــة فع ــالية الآداء لتطوي ــر
الربجميات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1104304وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/6/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -اخلو�ض � -سكة رقم - 3604 :مبنى رقم212 :
الطابق الثالث � -شقة رقم31 :
�ص.ب 687 :ر.ب111 :
هاتف رقم99164180 - 94652276 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للغاز الطبيعي �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شرق الأو�سط للغاز الطبيعي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1225614وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/6/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -اخلو�ض � -سكة رقم - 3604 :مبنى رقم212 :
الطابق الثالث � -شقة رقم31 :
�ص.ب 687 :ر.ب111 :
هاتف رقم99164180 - 94652276 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عامر بن �سعيد بن عامر ال�ضبعوين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتميزون للم�شاريع املتطورة  -تو�صية
يعلن عامر بن �سعيد بن عامر ال�ضبعوين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املتميزون للم�شاريع
املتطورة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1298145وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 434 :ر.ب123 :
هاتف رقم99376080 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن عبداللـه بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور ال�شر�س للتجارة  -تو�صية
يعلن عمر بن عبداللـه بن علي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طيور ال�شر�س للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1247792وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 174 :ر.ب122 :
هاتف رقم92080115 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمعة اخلبة الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن عمر بن عبداللـه بن علي البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شمعة اخلبة الوطنية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1253465وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 174 :ر.ب122 :
هاتف رقم92080115 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى الرثمد للتجارة  -تو�صية
يعلن عمر بن عبداللـه بن علي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صدى الرثمد للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1252701وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 174 :ر.ب122 :
هاتف رقم92080115 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز العويد للتجارة  -تو�صية
يعلن عمر بن عبداللـه بن علي البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كنوز العويد للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1256060وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 174 :ر.ب122 :
هاتف رقم92080115 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حميد بن حممد بن علي البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما املدينة امل�شعة للتجارة  -تو�صية
يعلن حميد بن حممد بن علي البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما املدينة امل�شعة للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1224517وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99575966 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سهيل بن �سامل بن حلي�س الغيالين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ ال�شريخة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سهي ـ ــل بن �سـ ـ ــال ــم بن حلي�س الغي ـ ــالين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شمــوخ ال�شريخة
للتج ــارة واملق ــاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـم ،1107524
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 63 :ر.ب416 :
هاتف رقم96211466 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اال�ست�شارات امل�ستقبلية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج للمكتبات املتخ�ص�صة �ش.م.م
يعلن مكتب اال�ست�شارات امل�ستقبلية لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليج
للمكتبات املتخ�ص�صة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1259082
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/8م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
العذيبة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 136 :ر.ب130 :
هاتف رقم24504234 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لواء االبداع �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة لواء االبداع �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1311091وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/1/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �سليمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمان للتجارة واملقاوالت العامة  -تو�صية
يعلن حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �سليمان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االمان للتجارة
واملقاوالت العامة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1005120وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 333 :ر.ب113 :
هاتف رقم99654845 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق �صحار احلديث للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بريق �صحار احلديث
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1139317وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم96233448 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-198-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

حميد بن �سامل بن خلفان البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة العقارية �ش.م.م
يعلن حميد بن �سامل بن خلفان البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الواجهة العقارية �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1331165وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 976 :ر.ب311 :
هاتف رقم92407748 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن مبارك بن علي اخلمي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احل�سنات احلديثة �ش.م.م
يعلن حممد بن مبارك بن علي اخلمي�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع احل�سنات
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1046382وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 907 :ر.ب320 :
هاتف رقم95242292 - 99200431 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خميلة املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد اليحيائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع خميلة
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1127138وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99363454 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أزاد لبخيت �سهيل العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أزاد لبخيت �سهيل عامر العمري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أزاد لبخيت �سهيل العمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أزاد لبخيت �سهيل عامر العمري
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1233801وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/7/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم96766809 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن نا�صر بن علي العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه العمراين و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن نا�صر بن علي العمراين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه العمراين
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1036128وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95113969 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالرحمن بن ح�سن بن �سامل الذهب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�ضواء اخلري لتجميع احلديد واخلردة  -تو�صية
يعلن عبدالرحمن بن ح�سن بن �سامل الذهب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء اخلري
لتجميع احلديد واخلردة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1083528وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99582333 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-201-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد للتجارة �ش.م.م
يعلـن مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق ب�صفـته امل�صفي ل�شركة حم ــد للتج ــارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1079689عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
وهاب بن مراد بن عي�سى البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمن اللوج�ستية �ش.م.م
يعلـن وهاب بن مراد بن عي�سى البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الزمن اللوج�ستية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1199546عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سلطان بن �سعيد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح القويعة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سلطان بن �سعيد البو�سعيدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �صروح القويعة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1140065عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�سى النجوم للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سامل بن را�شد بن �سليم ال�سنيدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة مر�سى النجوم للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1183345عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سالمة بنت خمي�س بن را�شد ال�شكيلية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاطمة ال�ضوياين و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن �سالمة بنت خمي�س بن را�شد ال�شكيلية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة فاطمة ال�ضوياين
و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ،1484028
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إبراهيم بن حممد بن عبداللـه البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طاقة م�سقط اخل�ضراء �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن حممد بن عبداللـه البو�سعيدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة طاقة م�سقط
اخل�ضراء �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1081170عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مروان بن عبداللـه بن حمي الكم�شكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صبغة امل�ستقبل للتجارة �ش.م.م
يعلـن مروان بن عبداللـه بن حمي الكم�شكي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �صبغة امل�ستقبل
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1271561عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن حممد بن عبداللـه اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو زكريا اجلهوري للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن حممد بن عبداللـه اجلهوري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أب ــو زكري ــا اجلهوري
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1188882عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمد بن �سليمان املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف القابل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سليمان املالكي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�شارف القابل للتجارة  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1271403عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حممد بن تقي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلا�سر للمعدات ال�صناعية �ش.م.م
يعلـن علي بن حممد بن تقي اللواتي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�شاريع اجلا�سر للمعدات
ال�صناعية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1059530عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �صالح بن عبداللـه امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن امل�شايخ للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �صالح بن عبداللـه امل�شايخي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ح�صن امل�شايخ للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،4094913عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن علي بن �سيف املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع مزون للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �صالح بن علي بن �سيف املقبايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ينابيــع م ــزون للتج ــارة -
ت�ضامني ــة ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1073118عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-204-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1456

املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمزين للخدمات اللوج�ستية �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الرمزين للخدمات
اللوج�ستية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1133061عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن �سامل بن ماجد احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء بدية احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن �سامل بن ماجد احلجري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أج ــواء بدي ــة احلديثــة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1106506عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن خلفان بن بخيت املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �أحمد املقبايل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن علي بن خلفان بن بخيت املقبايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أبو �أحمد املقبايل للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1146783عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو احلارث املقبايل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن علي بن خلفان بن بخيت املقبايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أبو احلارث املقبايل للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1135193عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سيف بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج جمان املا�سية �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن �سيف بن را�شد املعمري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أبراج جمان املا�سية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1121501عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن �أحمد بن حممد ال�صلتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمنار العاملية �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن �أحمد بن حممد ال�صلتي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أمنار العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1004505عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �صالح بن عبداللـه امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو نايف امل�شايخي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن حمد بن �صالح بن عبداللـه امل�شايخي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أب ــو نايــف امل�شايخ ــي
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1125756عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
داود بن �سليمان بن �سيف الرحبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن الرحبي احلديثة �ش.م.م
يعلـن داود بن �سليمان بن �سيف الرحبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع ابن الرحبي
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1018496عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�شبيب بن �سعيد بن �سعود الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدم اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �شبيب بن �سعيد بن �سعود الها�شمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أدم اخل�ضراء للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،5134919عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثلى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �شبيب بن �سعيد بن �سعود الها�شمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة املثلى للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،5139414عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فهد بن �سامل بن مربوك الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سرار الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن فهد بن �سامل بن مربوك الرواحي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أ�سرار الداخلية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1038859عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلمان بن حيدر بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سراج العربية �ش.م.م
يعلـن �سلمان بن حيدر بن ح�سن اللواتي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة ال�سراج العربية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1260102عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية املتحدة للم�شاريع اجلديدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـ ــه بن �سعي ــد بن حم ــد الدرع ــي ب�صفـتــه امل�صفــي لل�شركـ ــة العاملي ــة املتحـ ــدة
للم�شاريع اجلديدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1026951عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن م�سعود بن حمدان الربعاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثلث الربونزي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سليمان بن م�سعود بن حمدان الربعاين ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة املثلــث الربونــزي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1536222عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حمد بن حممد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�ضامن للأعمال واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حمد بن حممد الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة الت�ضامن للأعمال
واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1305977عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن خلفان بن �سامل احلديدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديدي املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن خلفان بن �سامل احلديدي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة احلدي ــدي املتمي ــزة
للتجـ ــارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1123762عــن انتــهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن را�شد بن �سيف العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلمراء للتجارة العامة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن را�شد بن �سيف العربي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة احلمراء للتجارة العامة
واملق ــاوالت  -ت�ضامن ــية ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقم  ،1013300عــن
انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
القا�سم بن جمعة بن �سالم ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التدقيق الثالثي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن القا�سم بن جمعة بن �سالم ال�صقري ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة التدقيـ ــق الثالث ــي
للتجـ ــارة  -ت�ضامنيـ ــة ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقم  ،1272149عــن
انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن خلفان بن �سامل ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباري الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن خلفان بن �سامل ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة الرباري الذهبية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقم  ،1175575عــن انتــهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن حممد بن �سامل الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البادي والرو�شدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن را�ش ــد بن حمم ــد بن �سال ــم الرو�ش ــدي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة البادي والرو�شدي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقم ،1003527
عــن انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عادل بن حميد بن عبيد املخمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن ع ــادل بن حم ــيد بن عبي ــد املخمــري ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة �أ�سوار املنامة للتجارة
واملقـ ــاوالت  -ت�ضامني ــة ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقم  ،1128983عــن
انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن عمر بن جعفر فلهوم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفتح املتميزة العاملية �ش.م.م
يعلـن خالد بن عمر بن جعفر فلهوم ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة الفتح املتميزة العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـ ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـاري بالرقم  ،1309630عــن انتــهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ضيف العاملية �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة امل�ضيف العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم  ،1254298عن انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سطول للخدمات اللوج�ستية �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة الأ�سطول للخدمات
اللوج�ستية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم  ،1088847عن انتــهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوعد الذهبية �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة املوعد الذهبية �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم  ،1268398عن انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن �سعيد بن حممد ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف الرائدة �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سعيد بن حممد ال�ساملي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة املحرتف الرائدة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم  ،1139691عن انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن بخيت بن �سعيد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أمني بن را�سم بن عنرب بن �آل عنرب و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن بخيت بن �سعيد ال�شنفري ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة �أمني بن را�سم بن عنرب بن
�آل عن ــرب و�شرك ــاه للتجـ ــارة  -ت�ضامني ــة ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم
 ،2113198عن انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن مبارك الربطماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�شرق الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن مبارك الربطماين ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة ربوع ال�شرق الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم  ،1145455عن انتــهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبي العاملية املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة دبي العاملية املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم  ،1110483عن انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط اجلنوب الوطنية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة خط اجلنوب الوطنية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم  ،1684370عن انتــهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سن بن علي بن را�شد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرمي بنت عبداللـه بن �أحمد العجمي و�أبنائها  -تو�صية
يعلـن ح�سن بن علي بن را�شد احلو�سني ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة مرمي بنت عبداللـه بن
�أحمد العجمي و�أبنائها  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم ،3070883
عن انتــهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يون�س بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرياج ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن يون�س بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة مرياج ال�شرق الأو�سط
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجـاري بالرق ــم  ،1332268عــن انت ـهــاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة احلنظويل والغيثي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم ،1106222
عــن انت ـهــاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزوارق للتجارة �ش.م.م
يعلـن هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة الزوارق للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  ،1510541عن انتـهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن �أحمد املحمودي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن �سعيد املحمودي و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن �أحمد املحمودي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة �أحمد بن �سعيد املحمودي
و�شريكته للتج ــارة واملق ــاوالت  -تو�صي ــة ،وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم
 ،1017003عن انتـهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
في�صل بن �سعيد بن حممد ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال انطاله للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن في�صل بن �سعيد بن حممد ال�ساملي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركــة جبال انطاله للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  ،1122236عن
انتـهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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