
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1470(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

ليمتد  )عمان(  اإينريجي  مها  �سركة  تنازل  باإجازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/74 
عن )35%( من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية 
2020م  اأكتوبر  من   5 بتاريخ  املوقعة  النفطية 
للمنطقة رقم )70( ل�سركة مفرق للطاقة �ش.م.م.

والتعديــن  اال�ستك�ســاف  امتيــاز  اتفاقية  باإجــازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/75 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركــة تنميــة معــادن 

عمــان االأولــى �ش.م.م للمنطقــة رقــم )11 ب(.
والتعديــن  اال�ستك�ســاف  امتيــاز  اتفاقية  باإجازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/7٦ 
مـــــزون  و�سركـــة  عمـــان  �سلطنـــة  حكومـــة  بــني 

للتعديــن �ش.م.م للمنطقـــة رقــــم )12 اأ - 1(.
باإجــازة اتفاقيــة امتيــاز اال�ستك�ســاف والتعديــن  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/77 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركــة تنميــة معــادن 
عمــان الثانيــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )12 اأ - 2(.
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والتعديــن  اال�ستك�ســاف  امتيــاز  اتفاقيــة  باإجــازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/7٨ 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركــة تنميــة معــادن 
عمـان الثالثــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )12 ب - 1(.
باإجــازة اتفاقيــة امتيــاز اال�ستك�سـاف والتعديــن  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/79 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركــة تنميــة معــادن 

عمــان الرابعــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )13 اأ(.
باإجــازة اتفاقيــة امتيــاز اال�ستك�ســاف والتعديــن  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٨0/2022 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركـة تنميــة معـــادن 
عمـان اخلام�ســة �ش.م.م للمنطقـــة رقـــم )13 ب(.

والتعديــن  اال�ستك�ســاف  امتيــاز  اتفاقيــة  باإجــازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٨1/2022 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركــة تنميــة معــادن 

عـمان الثامنــة �ش.م.م للمنطقـة رقــم )23(.
والتعديــن  اال�ستك�ســاف  امتيــاز  اتفاقيــة  باإجــازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٨2/2022 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركــة تنميــة معــادن 

عمــان ال�سابعــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )24(.
والتعديــن  اال�ستك�ســاف  امتيــاز  اتفاقيــة  باإجــازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٨3/2022 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركــة تنميــة معــادن 

عمــان ال�ساد�ســة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )52(.
والتعديــن  اال�ستك�ســاف  امتيـــاز  اتفاقيــة  باإجــازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٨4/2022 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 
عمان احلادية ع�سر �ش.م.م للمنطقة رقم )٦1 اأ(.

باإجــازة اتفاقيــة امتيـاز اال�ستك�ســاف والتعديــن  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٨5/2022 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركــة تنميــة معــادن 
عمــان التا�سعــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )٦1 ب(.



والتعديــن  اال�ستك�ساف  امتيــاز  اتفاقيــة  باإجــازة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٨٦/2022 
بني حكومة �سلطنة عمان و�سركـــة تنميــة معـــادن 
عمـــان العا�ســـرة �ش.م.م للمنطقـــة رقـــم )٦1 ج(.

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
      وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه 
�سـادر فــي 2022/11/2٨ بوقف ا�ستقبال طلبات  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2022/240  
املوافقــة للح�سـول علــى ترخيــ�ش ن�ســاط البيــع 
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لألأ�سماك وغريها 

من املاأكوالت البحرية ومنتجاتها.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة

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

اإعألن ب�ساأن جتديد مدة حماية عألمات جتارية م�سجلة.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار اخلليج املا�سية للتجارة - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول ال�سرقية ال�ساملة للتجارة - تو�سية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�ستاذ الأجهزة الكمبيوتر واالإلكرتونيات �ش.م.م.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هألل بن �سالح بن �سليمان املعمري و�سريكه 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى البحار املتكاملة �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب اجلزيرة اخل�سراء للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سنا�ش لل�سرياميك والديكور - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحار االأعمال للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدار الذهبية للم�ساريع املتميزة �ش.م.م.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود قا�سم ال�سعاع و�سريكه للتجارة �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة �سنك للم�ساريع املا�سية - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حممد العاملية �ش.م.م.
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اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن حمد بن حممد الوهيبي وولده  اإعألن عن بدء 
للتجارة - تو�سية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الوطن للنقل الربي - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور االحرتاف للتجارة �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القلعة اجلنوبية - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للتنمية ال�سناعية �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأحمد الهنائي للتجارة - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنية لتقنية اأجهزة التنظيف املركزية �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�ش للم�ساريع االإن�سائية �ش.م.م.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الرديدة للمقاوالت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطور العمراين �ش.م.م.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحركات الذهبية ال�ساملة �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تبا�سري الفجر للتجارة - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق �سفري �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد الزاهر املميز �ش.�ش.و.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح واأمين احل�سني للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـيـــة ل�سركــــة �سيـــف بن ح�ســــني البو�سعيــــدي و�سريكتــــه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان للمنتجات احلفرية املحدودة امل�سوؤولية �ش.م.م.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فطائر الزعيم �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني عز اخل�سراء للتجارة - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــــة جنــــــم اخلليــــــج خلدمــــات النفــــط والغــــاز 

والتجارة - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سراج احلديث للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب اجلزيرة املميز - ت�سامنية.
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اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مارك الهرب لأل�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مهند الرحبي للتجارة �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظألل الو�سطى للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط العامل للتن�سيق الطبي �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابت�سامة الربيع للخدمات التجارية - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سواحل املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الرحبيات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج ال�سويق الـذهبية للتجارة - ت�سامنية.
اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مروة الرواحي �ش.م.م.

اإعألن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نواف الزرعي للتجارة - تو�سية.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل العزيزي و�سريكه �ش.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهنائي املتحدة - ت�سامنية. 
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كحل للنفط والغاز �ش.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ش �سحم للتجارة - ت�سامنية.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارادو�ش املتحدة للتجارة �ش.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآمال احلليمة �ش.م.م.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خانكو للمقاوالت �ش.م.م. 

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خانكو لل�سيافة �ش.م.م.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال �سحار الع�سرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتار الداخلية للتجارة - ت�سامنية.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج االأمثل الدويل �ش.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأفنان احلديثة للتجارة - ت�سامنية. 
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــــة حممــــد بن نا�ســـر ال�سهومــــي و�سريكـــــه 

للمقاوالت - ت�سامنية.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي الغربة للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداف اخلليج الذهبية - ت�سامنية.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فايز وعبداالأمري التميمي للتجارة - ت�سامنية.
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اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثعلب لل�سياحة �ش.م.م. 
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية للخدمات التجارية �ش.م.م.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهنائي املتحدة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد العربي للمقاوالت �ش.م.م.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر الفوالذ للتجارة واملقاوالت �ش.م.م. 

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح النربة للتجارة - ت�سامنية.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع قمر اخلليج الألمع �ش.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اماليا لتجارة العطور �ش.م.م.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الهيال للتجارة - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمال ال�سرق الوطنية �ش.م.م. 
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سديد للتجارة واخلدمات - ت�سامنية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سناعات الرتاثية - ت�سامنية.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنفردة العاملية للتجارة �ش.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهألء للطاقة واالإنارة �ش.م.م.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوت الوطنية للتجارة �ش.م.م. 

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي اخلري ال�ساملة للتجارة �ش.م.م.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش الن�سيم الدولية �ش.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر وحمد العزاين �ش.م.م.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سدر الذهبية �ش.م.م.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الثابتي للتجارة - ت�سامنية. 
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب الغبي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح اجلنوب املتحدة �ش.م.م.
اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرملي للمولدات الطاقة - تو�سية.

اإعألن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الدهاريز املميزة - ت�سامنية. 
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٧٤
باإجازة تنازل �سركة مها �إينريجي )عمان( ليمتد عن )%35( 
من حقوقها و�لتز�ماتها فـي �التفاقية �لنفطية �ملوقعة بتاريخ

 5 من �أكتوبر ٢٠٢٠م للمنطقة رقم )٧٠( ل�سركة مفرق للطاقة �ش.م.م

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8،

�سلطنة  النفطية بني حكومة  األتفاقية  باإجازة   2020/124 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

عمان و�سركة مها اإينريجي )عمان( ليمتد للمنطقة رقم )70(،

وعلى جمموعــة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة مها اإينريجي )عمان( ليمتد بالتنازل 

عن )35%( من حقوقها والتزاماتها فـي األتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 5 من اأكتوبر 2020م 

للمنطقة رقم )70( ل�سركة مفرق للطاقة �ش.م.م القابلة لذلك التنـازل،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى
اإجــازة تنــازل �سركــة مهــا اإينريجــي )عمــان( ليمتــد عـــن )35%( مــن حقوقهــا والتزاماتهــا 

فـي األتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 5 من اأكتوبر 2020م للمنطقة رقم )70( ل�سركة مفرق 

للطاقة �ش.م.م، بحيث ت�سبح احل�س�ش النهائية ألأطراف األتفاقية على النحو األآتي:

65% �سركة مها اإينريجي )عمان( ليمتد.

35% �سركة مفرق للطاقة �ش.م.م.

�ملــادة �لثانيـــة
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ
�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٧5

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان

 و�سركــة تنميــة معــادن عمــان �الأولــى �ش.م.م للمنطقــة رقــم )١١ ب(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان األأوىل �ش.م.م للمنطقة رقم )11 ب( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٧6

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان 

و�سركـــة مـــزون للتعديــــن �ش.م.م للمنطقـــة رقــــم )١٢ �أ - ١(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلـى اتفاقيــة امتيــاز األ�ستك�ســاف والتعديــن بني حكومـــة �سلطنـــة عمــان و�سركــة مـــزون 

للتعدين �ش.م.م للمنطقة رقم )12 اأ - 1( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٧٧

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان

 و�سركــة تنميــة معــادن عمــان �لثانيــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )١٢ �أ - ٢(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان الثانية �ش.م.م للمنطقة رقم )12 اأ - 2( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٧٨

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان

 و�سركــة تنميــة معــادن عمـان �لثالثــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )١٢ ب - ١(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان الثالثة �ش.م.م للمنطقة رقم )12 ب - 1( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م
 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٧٩

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان 

و�سركــة تنميــة معــادن عمــان �لر�بعــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )١3 �أ(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان الرابعة �ش.م.م للمنطقة رقم )13 اأ( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٨٠

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان 

و�سركـة تنميــة معـــادن عمـان �خلام�ســة �ش.م.م للمنطقـــة رقـــم )١3 ب(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان اخلام�سة �ش.م.م للمنطقة رقم )13 ب( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٨١

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان 

و�سركــة تنميــة معــادن عـمان �لثامنــة �ش.م.م للمنطقـة رقــم )٢3(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان الثامنة �ش.م.م للمنطقة رقم )23( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٨٢

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان 

و�سركــة تنميــة معــادن عمــان �ل�سابعــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )٢٤(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان ال�سابعة �ش.م.م للمنطقة رقم )24( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٨3

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان

 و�سركــة تنميــة معــادن عمــان �ل�ساد�ســة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )5٢(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان ال�ساد�سة �ش.م.م للمنطقة رقم )52( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٨٤

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان 

و�سركة تنمية معادن عمان �حلادية ع�سر �ش.م.م للمنطقة رقم )6١ �أ(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان احلادية ع�سر �ش.م.م للمنطقة رقم )61 اأ( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ

�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٨5

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان 

و�سركــة تنميــة معــادن عمــان �لتا�سعــة �ش.م.م للمنطقــة رقــم )6١ ب(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان التا�سعة �ش.م.م للمنطقة رقم ) 61 ب ( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ
�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٨6

باإجازة �تفاقية �متياز �ال�ستك�ساف و�لتعدين بني حكومة �سلطنة عمان 

و�سركـــة تنميــة معـــادن عمـــان �لعا�ســـرة �ش.م.م للمنطقـــة رقـــم )6١ ج(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون الرثوة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19،

وعلى اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة تنمية معادن 

عمان العا�سرة �ش.م.م للمنطقة رقم )61 ج( املوقعة بتاريخ 17 من اأكتوبر 2022م، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة اتفاقية امتياز األ�ستك�ساف والتعدين امل�سار اإليها.

�ملــادة �لثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي:   5  من جمـادى �الأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ
�ملـو�فــــق: ٢٩ من نوفمبـــــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه 

قــرار وزاري

رقـــم ٢٠٢٢/٢٤٠ 

بوقف ا�ستقبال طلبات املوافقة
 للح�سول على ترخي�ص ن�ساط البيع بالتجزئة

 فـي املتاجر املتخ�س�سة لألأ�سماك وغريها من املاأكوالت البحرية ومنتجاتها

ا�ستنادا اإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20،

واإلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2020/92 بتعديل م�سمى وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة 
اإلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها 

التنظيمي،

واإلى الالئحــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سيد البحــري وحمايـــة الـرثوة املائيــة احليــة ال�ســادرة 
بالقرار الوزاري رقم 94/4،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يوقف ا�ستقبال طلبات املوافقة للح�سول على ترخي�ص ن�ساط البيع بالتجزئة فـي املتاجر 
املتخ�س�ســــــة لالأ�سمـــــاك وغريهـــــــا مــــن املـــــاأكوالت البحريــــة ومنتجاتهـــا ب�سفـــــــة موؤقتــــــــة 

ملـــدة )6( �ستـــــة اأ�سهـــــر.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )7( �سبعة اأيام من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي:   ٤  /    5  / ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ٢٨ /  ١١  /٢٠٢٢م

د . �سعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

�إعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122205

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزهار حي النه�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137351

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن حمد بن �سلطان امل�سيفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155126

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالوة طحينية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اجلود لالأغذية )املنطقة احلرة ب�ساللة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157007

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقاهي م�سروبات، كافـيه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مرمي بنت �سلطان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157215

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املنتجعات ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبالء لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157669

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ست�سفى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأماكن �سحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157973

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات احلمامات العامة لالأغرا�س ال�سحية، خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح 

ال�سعر، امل�ساج التدليك، العناية باأظافر اليدين، خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عهود الود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158687

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عهد الوفاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158767

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات وال�سكريات ومنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نباأ لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158768

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املجوهرات والذهب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن حممد بن عزيز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158774

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة )ت�سمل مالب�س األأطفال(، مالب�س خارجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهول الرحبة اخل�سراء للتجارة واألأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159058

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات وال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة امللكية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159109

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكر، قطر ال�سكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان لتكرير ال�سكر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159138

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأرتال للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159151

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتوابع  اجللدية  واحلقائب  وال�سيل  الن�سائية  والعبايات  واألأحذية  اجلاهزة  املالب�س  بيع 

ال�سفر والعطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159164

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق، احلجز فـي الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بدر بن حممد احلوقاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159171

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون احلالقة للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق ال�سرق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159172

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم، خدمات الرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املن�سة الذكية لتطوير األأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159178

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمان واملرجان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159179

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة هاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمات األأمل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159180

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، زيوت لغايات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد لتجارة اأدوات التجميل والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159181

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توزيع الكهرباء، توزيع الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأ�سواء للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159185

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور واحللويات وتغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة األأوركيدا ال�ساملة للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159187

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الطريق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159189

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

.)Iloprost(اأدوية لالأغرا�س الب�سرية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميناجني لل�سناعات الدوائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159191

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عمليات امل�سح امليداين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق األأو�سط للجغرافـيا واألت�ساألت واملعلومات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159194

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س، اأحذية، جاكيتات مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطموح واألآفاق للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159196

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة النجم العاملي للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159198

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهرب العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159201

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم، تنظيم واإدارة املوؤمترات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سجى املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159204

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع هفاف م�سقط احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159205

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطن  اأعواد  القاب�سة،  األأدوية  مطهرة  حالقة  حجارة  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 

ألأغرا�س التجميل، اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات مكياج، ملونات لل�سعر، رمو�س م�ستعارة، 

اأطقم جتميل، اأقالم جتميلية، حجارة �سقل، اأقالم احلواجب، مواد جلخ �سنفرة، ورق جلخ 

�سنفرة، م�سكرة، اأظافر أل�سقة م�سنعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتخ�س�سون احلديثة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159207

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي األ�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتخ�س�سون احلديثة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159208

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سفنج تواليت، حامالت اإ�سفنج، ا�سفنج لغايات منزلية، اإ�سفنج جلي لفرك اجللد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتخ�س�سون احلديثة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159209

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )بيع املياه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رموز �سور هيان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159211

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياة �سرب معباأة، مياه معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليمامة الوطنية للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159212

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ذات  اأحذية  وكولونات،  جوارب  للراأ�س،  اأغطية  قبعات  طويلة،  جوارب  ا�ستحمام،  �سنادل 

اأربطة، مالب�س كتانية، حماألت للجوارب، حماألت للجوارب الطويلة، قم�سان، مالب�س، 

قبعات، فرو مالب�س، مالب�س جاهزة، �سراويل لالأطفال، اأغطية لالأذنني مالب�س، طماقات، 

مالب�س  للطماق،  �سيور  مالب�س،  من  اأجزاء  جاهزة  بطانات  مالب�س،  قفافـيز  بنطلونات، 

للمواليد، ف�ساتني، جاكيتات من ال�سوف مالب�س، جاكيتات مالب�س، مالب�س مطرزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الطامح لالأعمال املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159213

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل بودرة، بن غري حمم�س، كعك، �ساي، �سوكوألتة، توابل، رقائق ذرة، بوظة، ملح، فلفل 

حلو، دقيق ال�سعري، خمائر للعجني، �سكر، م�سحوق كعك، خل، م�سروبات قهوة باحلليب، 

م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحاب الداخلية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159214

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبعاد املجرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159215

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الطرود، تغليف ال�سلع، ت�سليم الزهور، خدمات تغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل التميز للنجاح والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

-48-



اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159216

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سائية،  عباءات  مالب�س،  م�سرولة  قم�سان  مالب�س،  األأكمام،  ق�سرية  قم�سان  قم�سان، 

قم�سان داخلية مالب�س داخلية، قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، اأثواب �سيقة، اأثواب من 

ال�سوف مالب�س، اأثواب ف�سفا�سة، اأحذية، قفازات بال اأ�سابع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دنيا اخلري للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159325

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتغليف الهدايا والورود الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط اأوفـري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159326

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الوليد احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159327

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اليافعي واملع�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159331

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تعمري نزوى الدولية �س.�س.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159332

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع النظارات واأطر النظارات والعد�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املب�سلي املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159333

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وت�سفـيف ال�سعر للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كثبان الر�ستاق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159334

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املك�سرات والنب واملواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلهماين واحلريب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159335

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات، ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سايا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159336

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سخات هواء لوازم للمركبات، م�سننات ف�سل التع�سيق للقوارب )قطع الغيار امل�ستعملة 

�سنابر  للمركبات،  مكابح  للمركبات،  دارات هيدرولية  املركبات،  ملكائن  اأغطية  لل�سيارات(، 

ل�سرة الدوألب، قطع مكابح املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساريع الذهبية للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159337

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الهجر�س الوطنية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159338

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل)�سالون جتميل ن�سائي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأده�س الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159339

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، قهوة، حلويات، م�سروبات قهوة باحلليب، قطع حلوى حلويات، معجنات، 

يحتوي  �سوكوألتــة  معجـــون  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

ب�سل�سة  مزينة  الكا�ستــرد  اأو  املخفوقة  بالكرمية  مملوءة  معجنات  كرات  مك�سرات،  على 

ال�سوكوألتة اأو غريها، كب�سوألت القهوة اململوءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأ�سراء العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159340

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�س النجارة، تركيب اجلب�س واأحجار الزينة، مقاوألت البناء والت�سييد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكونية لالإن�ساء والتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159342

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآبجورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159343

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم الزمامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159344

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )�سالونات التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سرى للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132601

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع وادي بني عوف ال�سياحية - تو�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159346

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملمع ن�سوي للغ�سيل والكي، قا�سر للغ�سيل والكي، ملمع للغ�سيل والكي، �سودا الغ�سيل 

للتنظيف، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي، م�ستح�سرات ق�سر األأقم�سة لغ�سيل املالب�س، 

ملينات لالأقم�سة ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحر األأ�سرار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159347

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح والعناية بال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زاوية األأحباب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159348

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التميمة الذهبية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159349

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نخيل  زيت  �سم�سم،  زيت  للطعام،  النخيل  لب  زيت  للطعام،  ذرة  زيت  للطعام،  لفت  زيت 

ال�سم�س  دوار  زيتون للطعام، زيت عظام معد لالأكل، زيت  للطعام، زيتون حمفوظ، زيت 

للطعام، زيت جوز الهند للطعام، زيت بذر الكتان معد لالأكل، زيت بكر ممتاز، زيت فول 

ال�سويا للطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم العربي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159350

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األحتاد العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159351

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريق الوحيد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159354

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراكز ت�سفيف ال�سعر والتجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزن اخلري املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159355

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوحدة الوطنية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159356

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليناز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159357

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت الزهور الطبيعية والهدايا وال�سكوألتة وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم ال�سلع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159358
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعباأة وتغليف ال�سكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنتج املتقن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159359
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القمي�س،  �ساألت، جوارب ق�سرية، قم�سان، �سدر  اأربطة،  ذات  اأحذية  للمالب�س،  �سياألت 
لالأذنني  اأغطية  لالأطفال،  �سراويل  جاهزة،  مالب�س  مالب�س،  األأكمام،  ق�سرية  قم�سان 
مالب�س، بنطلونات، قفافيز مالب�س، �سدارات، اأغطية وجه خمار اأو حجاب، اأحذية للريا�سة 
البدنية، معاطف، مالب�س م�سادة للماء، تنانري، قم�سان للريا�سة، قفافيز، عباءات ن�سائية، 
م�سدات  داخلية،  �سراويل  �سنادل،  خ�سبية،  اأحذية  ف�ساتني،  بيجامات،  املالب�س،  جيوب 
لل�سدر، معاطف خارجية، كعوب لالأحذية، اأثواب ف�سفا�سة، �سيور لالأحذية، بزات نظامية، 
جاكيتات من ال�سوف مالب�س، جاكيتات مالب�س، مالب�س من الورق، خمر مالب�س، اأغطية 
اأثواب �سباحة، مباذل ا�ستحمام، �سدريات لالأطفال  راأ�س لال�ستحمام، �سراويل ا�ستحمام، 
غري م�سنوعة من الورق، نعال للبا�س القدم، اأحذية، كعوب لالأحذية اأو اجلوارب، اأحذية 
للريا�سة، اأغطية أل ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني، ر�سائع ألأحذية كرة القدم، ف�ساتني 
بلوز، مالب�س داخلية كتانية، قم�سان داخلية للريا�سة، اأحذية الكاحل، جوارب ق�سرية 
ما�سة للعرق، م�سمع يو�سع على الكتفني عند ت�سفيف ال�سعر، زي الكاراتيه، زي اجلودو، 
مالب�س ريا�سة اجلمباز، مالب�س حتتوي على مواد للتنحيف، قفازات بال اأ�سابع، اللبا�س 
املطاطي )ألتك�س(، واقي من الطفح اجللدي، املالب�س املدموجة باألإ�ساءة، اأو�سحة لتغطية 

الراأ�س، حماألت �سدر أل�سقة، �سنادل ا�ستحمام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء ال�سهباء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159362

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجداف الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159364

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منفذ بيع املاأكوألت املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزهة املدينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159368

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية)و�ساطه العقارات )مكاتب الدأللني((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البقاء للخدمات العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159370

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطحنة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برج اخلوبار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159372
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي)بيع وتنفيذ وت�سميم املفرو�سات والديكورات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامر مراد للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159373
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساحلة  دهون  للطعام،  هالم،  جيالتني  للطعام،  طحالب  خال�سات  للطعام،  بي�س  زألل 
ال�سوكوألتة،  لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  احلي،  غري  األأن�سوفة  �سمك  لالأكل، 
ألإعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  بي�س،  زألل  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة 
مرق اللحم، كافيار، فواكه حمفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، 
�سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  املرق،  مركزات  للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  جوز 
زبيب، خيار خملل، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت 
ق�سريات غري حية، متور،  فواكه مثلجة، كروكيت،  األبان، جبنة،  ق�سدة منتجات  للطعام، 
اأنفحة خمرية اللنب من غ�ساء  حليب، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية فيليه، 
معدة العجل، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي 
هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، مربى زجنبيل، فول �سويا حمفوظ للطعام، 
مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 
ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 
بي�س،  �سفار  جنبون،  املقدد  اخلنزير  فخذ  حلم  للطعام،  ال�سمك  غراء  حي،  غري  حمار 
لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، 
اأ�سماك ق�سرية غري حية، بلح  كفري م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، 
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البحر غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات حم�سرة، بي�س، بي�س م�سحوق، عجينة 
حلم الكبد، ب�سل حمفوظ، زيتون حمفوظ، زيت زيتون للطعام، زيت عظام معد لالأكل، 
م�ستح�سرات  مملحة،  حلوم  �سجق،  حمفوظة،  بازألء  خملالت،  الطهي،  ألأغرا�س  بكتني 
ألإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، �سلطات فواكه، �سردين، 
�سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�س للطعام، 
كرو�س معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، اأمالح جينيه ألأغرا�س 
الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز 
فواكه،  رقائق  ال�سمك،  الكبد، منتجات غذائية من  بقول حمفوظة، حلم  للطعام،  الهند 
غذائية،  كمادة  معد  طلع  غبار  الكحول،  فـي  حمفوظة  فواكه  حي،  غري  �سدفـي  حلزون 
قريد�س غري حي، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 
ال�سائد فيها، لنب خمي�س، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير 
مملح، عد�س حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، جمربي 
حلم  خمفوقة،  ق�سدة  خممر،  �سويا  فول  توفو  لال�ستهالك،  احللزون  بي�س  حي،  غري 
خنزير، بي�س �سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، 
حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز 
الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س تفاح، توت  لال�ستهالك 
�سبهوان  ال�سم�سم، حم�س معجونة احلم�س،  بذور  بال�سكر، طحينة عجينة  بري مطبوخ 
اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، لنب  حمفوظ، اأطعمة خفيفة 
�سمك  املح�سرة، مو�س  ال�سم�س  عباد  بذور  فلفل حمفوظ،  اأجفار  �سويا، حليب خمفوق، 
بذور  املح�سرة،  األأ�سماك  تفريخ  اخل�سراوات،  من  مو�س  الكحويل،  غري  البي�س  �سراب 
بذر  زيت  زأليل،  حليب  )حمفوظ(،  ثوم  الب�سري،  لال�ستهالك  املعد  األوفريا  حم�سرة، 
الكتان معد لالأكل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، لي�ست ألأغرا�س الطهي، خمائر )احلليب( 
ريازنكا حليب خمتمر  �سميتانا ق�سدة حمم�سة،  الطهي، خ�ساف، حليب مركز،  ألأغرا�س 
باذجنان،  عجينة  كو�سى،  عجينة  طماطم،  مركز  حمم�س،  حليب  برو�ستكفا�سا  مطهو، 
األأرز،  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  ال�سوداين  الفول  لنب 
بولغوجي  ياكيتوري،  جمفف،  حليب  املعاجلة،  الفواكه  من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف 
طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، حمفوظ، 
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غواكامويل هري�س اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، 
حلم جمفد، حليب ال�سوفان، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جممدة، زيت بكر ممتاز، 
اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة 
اأ�سا�سها بطاطا، نقانق للهوت دوغ، نقانق  اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر  غري معاجلة، معجون 
للكورن دوغ، زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، 
حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز 
الهند، حليب األأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها 
حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�س جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفي�س �سمك القد اململح 
واملجفف، فطائر جنب القري�س املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، 
على  يعتمد  حم�سر  مغربي  )طبق  طاجني  التوفو،  جبنة  اأقرا�س  ال�سويا،  فول  اأقرا�س 
اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة 
ترابية، �ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، 
الفواكه املح�سرة، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط 
املكبو�س، نقانق �سجق، بودينغ اأبي�س )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع 
اللحم، طبق األزا�سي من امللفوف املعلبة يرافقه ال�سجق والبطاطا، فطائر البطاطا املب�سورة، 
مركزات  للطهي،  اخل�سار  على  تعتمد  مركزات  باللحم،  املح�سوة  امللفوف  لفائف  العجة، 
تعتمد على الفواكه للطهي، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار، غذاء هالمي ي�ستخدم فـي 
بالربوتينات، اجلنب  الطازج والغني  الكوارك  الرخويات غري احلية، جنب  الطهي،  عملي 
املنزيل، م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرعود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159374

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة الطبية، خدمات العيادات الطبية، العالج الطبيعي، خدمات طب األأ�سنان، خدمات 

دور التمري�س، التمري�س الطبي، اإعداد ال�سيدألين للو�سفات، خدمات العالج، خدمات 

مراكز ال�سحة، خدمات الطب التكميلي، خدمات تقومي األأ�سنان، الفح�س الطبي )خا�سة 

للك�سف عن ومعاجلة األأمرا�س املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتميز للخدمات ال�سحية والتجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159375

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خط ال�سم�س املتحدة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159376

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتاأجري  وبيع  والعبايا  الزينة  و�سابون  والبخور  والعطور  التجميل  م�ستح�سرات  بيع 

الف�ساتني )بوتيك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجليداء املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159377

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البدنية  اللياقة  مراكز  بدنية،  لياقة  �سالة  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  البدنية،  الرتبية 

ي�سمل مراكز كمال األأج�سام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو احلواري لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159378

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق وال�سقق الفندقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق الر�ستاق ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159379

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبد العزيز العلوي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159380

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حامت اخلطيب للم�ساريع واألأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159395

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األنعكا�س الهرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159397

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد ال�سريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159398

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س، مالب�س جاهزة، قم�سان داخلية مالب�س داخلية، مالب�س ن�سائية داخلية، مالب�س 

تقليدية، مالب�س مطرزة، املالب�س املدموجة باألإ�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الهيبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159401

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النزل،  ال�سياح، حجز  اإقامة  اأماكن  النزل، خدمات  املوؤقتة، خدمات  اأماكن األإقامة  تاأجري 

حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نزهة الباطنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159402

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل بن عبداللـه الغيثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159403

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كي البيا�سات، تاأجري اأجهزة غ�سل املالب�س، غ�سيل وكي املالب�س، جتديد املالب�س، اإ�سالح 

املالب�س، تنظيف املالب�س، كب�س املالب�س، الغ�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن �سام�س بن �سعيد القريني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159404

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواعد األإخاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 121235  

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املوؤ�سر الوطنية   

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159406

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وتف�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التزويد للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159407

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سماء طاقة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159408

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم، حلوم دواجن غري حية، حلم الكبد، حلوم حمفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج العراقي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159410

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع احلنا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سناء الورد العاملية للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159411

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اأجهزة  املعدة لال�ستعمال مع  تلك  األإلكرتونية بخالف  اأجهزة لالألعاب  األعاب،  األعاب، 

�سا�سات عر�س خارجية، اأجهزة لعبة فيديو، األعاب حممولة مع �سا�سات الكري�ستال ال�سائل، 

ألألعاب  توجيه  اأجهزة  األإلكرتونية،  اللعب  جهاز  فـي  التحكم  اأدوات  الفيديو،  األعاب  اآألت 

الفيديو، األعاب حممولة واألعاب مزودة بوظائف ات�ساألت، وحدات حتكم ألألعاب الفيديو، 

اأجهزة األعاب فيديو حممولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو هادف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159413

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدم وجبات  التي  واملقاهي  اأ�سا�سي  ب�سكل  امل�سروبات  تقدم  التي  املقاهي)املقاهي  خدمات 

الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة فخر جمي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159414

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات زهور عطور، زيوت للعطور والروائح، بخور، اأعواد البخور، عطور زيوت طيارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإدارة مركز عمان للموؤمترات واملعار�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159415

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�ساور جموهرات، قالئد �سل�سلية جموهرات، حلي �سغرية للمجوهرات، خوامت جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإدارة مركز عمان للموؤمترات واملعار�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159416

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع زينة ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيح الهجر املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159417

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل البحري، تنظيم رحالت بحرية، ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإدارة مركز عمان للموؤمترات واملعار�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159418

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوحات عر�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإدارة مركز عمان للموؤمترات واملعار�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

-81-



اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159419

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستقبل لالإدارة واأل�ستثمار واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159420

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة علي القادري الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159421

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة )منتج( بن حمم�س وغري حمم�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفر�س ال�ساخمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159250

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهوة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157056

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال)اخلدمات األإدارية للم�ستثمرين ورجال األأعمال(، اإدارة اأعمال 

اأو  التجارية  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات 

ال�سناعية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البهجة العربية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157123

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع األإخوة العباقرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/2٩
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة األآتية:

م
رقم 

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

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك130010

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك230011

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك330012

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك430013

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك530014

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك630015

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك730016

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك830017

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك930018

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك1030019

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك1130020

2003/2/23التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كومبني، انك1230021

1993/1/2التجارة وال�سناعةت�سورت�س اأند دوايت كومباين، انك138035

1432049
�سركة عبدالرحمن وحممد 

العبد العزيز ال�سعالن
2003/12/15التجارة وال�سناعة

1532050
�سركة عبدالرحمن وحممد 

العبد العزيز ال�سعالن
2003/12/15التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

1632051
�سركة عبدالرحمن وحممد 

العبد العزيز ال�سعالن
2003/12/15التجارة وال�سناعة

1732052
�سركة عبدالرحمن وحممد 

العبد العزيز ال�سعالن
2003/12/15التجارة وال�سناعة

1832054
�سركة عبدالرحمن وحممد 

العبد العزيز ال�سعالن
2003/12/15التجارة وال�سناعة

1932055
�سركة عبدالرحمن وحممد 

العبد العزيز ال�سعالن
2003/12/15التجارة وال�سناعة

1993/1/31التجارة وال�سناعةألبوراتوريز ام اند ال208033

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين217700

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين227701

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين237702

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين247703

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين257704

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين267705

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين277707

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين287709

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين297710

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين307711

1992/11/25التجارة وال�سناعة3 ام كومباين317712
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م
رقم 

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

1992/11/8التجارة وال�سناعةبا�سف كوتينغز جي. اأم. بي. اأت�س327627

3377429
جون�سون كونرتولز تكنولوجي 

كومباين
2012/11/20التجارة وال�سناعة

3477556
جون�سون كونرتولز تكنولوجي 

كومباين
2012/11/20التجارة وال�سناعة

3529588
ريكيت اأند كوملان )اوفر�سيز( 

هيلث ليمتد
2002/12/17التجارة وال�سناعة

2002/11/9التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح3629355

2002/11/9التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح3729695

2002/10/28التجارة وال�سناعةاأمريكان دراى فروت �ستورز3829266

2002/10/28التجارة وال�سناعةاأمريكان دراى فروت �ستورز3929267

2002/10/28التجارة وال�سناعةاأمريكان دراى فروت �ستورز4029268

2013/8/4التجارة وال�سناعةمزايا ال�سرق األأو�سط �س.م.م4182261

1992/5/12التجارة وال�سناعةاأير وورك ليمتد427723

2012/1/11التجارة وال�سناعةال�سفاء لالأغذية �س.م.ع.ع4372228

2012/3/31التجارة وال�سناعة�سيفيد4473599

2012/3/31التجارة وال�سناعة�سيفيد4573600

2012/3/31التجارة وال�سناعة�سيفيد4673601

4774311
جميــــــرا الدوليـــــة 

)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(
2012/5/15التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

4874312
جميــــــرا الدوليـــــة 

)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(
2012/5/15التجارة وال�سناعة

2012/1/21التجارة وال�سناعة�سربينكلز كابكيك�س اإنك4972322

2012/1/21التجارة وال�سناعة�سربينكلز كابكيك�س اإنك5072323

5127159
بريتي�س امرييكان توباكو 

)براندز( ليمتد
2002/2/23التجارة وال�سناعة

5227160
بريتي�س امرييكان توباكو 

)براندز( ليمتد
2002/2/23التجارة وال�سناعة

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(5327656

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(5427654

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(5527653

2012/4/2التجارة وال�سناعةبافالو وايلد وينغز، انك5673628

2012/4/2التجارة وال�سناعةبافالو وايلد وينغز، انك5773628

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(5827658

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(5927652

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6027651

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6127647

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6227646

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6327645

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6427641
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م
رقم 

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

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6527640

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6627639

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6727638

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6827637

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(6927636

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(7027635

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(7127634

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(7227633

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(7327657

2002/4/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية )�س.م.م(7427656
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اأحمد بن دروي�ش بن حمدان الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار اخلليج املا�سية للتجارة - ت�سامنية

اخلليج  اأ�سوار  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنــــه  الفار�سي  حمدان  بن  دروي�ش  بن  اأحمد  يعلن 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٠٩١١٥،  املا�سية للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٨٧٢٠٨٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سالح بن �سامل بن حمد الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول ال�سرقية ال�ساملة للتجارة - تو�سية

ال�سرقية  �سهول  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنــــه  الرا�سدي  حمد  بن  �سامل  بن  �سالح  يعلن 
بالرقــــم ١١٣٠٦٥١،  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  وامل�سجلة لدى  - تو�سية،  للتجارة  ال�ساملة 
وفقا آلتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٦٩٧ ر.ب: ١١٤

هاتف رقم: ٩٨٨٥٣٧٥٧ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٠(

خالد بن عمر بن ماجد احلكماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اإلأ�ستاذ إلأجهزة الكمبيوتر واإلإلكرتونيات �ش.م.م

آلأجهزة  اآلأ�ستاذ  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنــــه  احلكماين  ماجد  بن  عمر  بن  خالد  يعلن 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلـــة  �ش.م.م،  واآلإلكرتونيـــات  الكمبيوتــــر 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١١/٢١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  آلتفاق  وفقا   ،٢١١7٥8٤
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٠٥٣٩٤٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

هالل بن �سالح بن �سليمان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة هالل بن �سالح بن �سليمان املعمري و�سريكه للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

يعلن هالل بن �سالح بن �سليمان املعمري اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركــــة هالل بن �سالح بن 
ال�سجـــل  اأمانــة  وامل�سجلة لدى  - ت�سامنية،  واملقاوآلت  للتجارة  و�سريكه  املعمري  �سليمان 
الـتجـــاري بالرقــــم ١١٣٤8٥٣، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
وإلية �سحار - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٧١٠١١١٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اإبراهيم بن مرهون بن �سامل ال�سوياين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى البحار املتكاملة �ش.م.م

اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركــــة �سدى البحار  اإبراهيم بن مرهون بن �سامل ال�سوياين  يعلن 
املتكاملة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٢٣٠٥٠، وفقا آلتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١٠/٢7م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٢١٠٢٠٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن را�سد بن حممد ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب اجلزيرة اخل�سراء للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن را�سد بن حممد ال�سعدي اأنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة باب اجلزيرة اخل�سراء 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٢٣7٣٩، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم: ٩٧٦٧٦٧٨٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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ح�سني بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مركز �سنا�ش لل�سرياميك والديكور - ت�سامنية

مركز  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــــه  الفار�سي  عبدالكرمي  بن  عبداللـه  بن  ح�سني  يعلن 
�سنا�ش لل�سرياميك والديكور - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠١٥٤٢٦
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
�ش.ب: ٣٢ ر.ب: ٣٢٥

هاتف رقم: ٩٦١٩٠٠٤٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن �سامل بن عبداللـه الو�ساحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحار اإلأعمال للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن �سامل بن عبداللـه الو�ساحي اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركـة بحار اآلأعمال للتجارة - 
بالرقــــم ١٣8١١٤٩، وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ١ ر.ب: ٣٢٤

هاتف رقم: ٩٦٦٠٧٥٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدار الذهبية للم�ساريع املتميزة �ش.م.م

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات اأنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة الدار الذهبية للم�ساريع 
املتميزة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم ١١٣78٤٥، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ١٠٩٨ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٢٣٢٨٢٢٢

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمود بن قا�سم بن �سعيد ال�سعاع
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حمود قا�سم ال�سعاع و�سريكه للتجارة �ش.م.م

ال�سعاع  قا�سم  �سركــــة حمود  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�سعاع  �سعيد  بن  قا�سم  بن  يعلن حمود 
وفقا   ،١٣٤8٤8١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  و�سريكه 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١١/8م،  املوؤرخ  ال�سركاء  آلتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 وإلية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٧٢٣٣٦٦٨٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سليع بن �سامل بن �سليع اليحيائي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة بوابة �سنك للم�ساريع املا�سية - ت�سامنية

يعلن �سليع بن �سامل بن �سليع اليحيائي اأنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة بوابة �سنك للم�ساريع 
املا�سية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم ١٣١٤٣٣٣، وفقا آلتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١١/٢١م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
وإلية �سنك - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ١٢٣ ر.ب: ٥٠٠
هاتف رقم: ٩٢٠٢٠٩٠٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يحيى بن حممد بن �سومار الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حممد العاملية �ش.م.م
يعلن يحيى بن حممد بن �سومار الزدجايل اأنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة اأبو حممد العاملية 
ال�سركاء  بالرقـم ١١١٢٣٤٢، وفقا آلتفاق  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٨١٦ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٩٣١١٣٠٦

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن حمد بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سعيد بن حمد بن حممد الوهيبي وولده للتجارة - تو�سية

اأنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة �سعيد بن حمد بن  يعلن �سعيد بن حمد بن حممد الوهيبي 
الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلـــة  تو�سية،   - للتجارة  وولده  الوهيبي  حممد 
بالرقـــم ٣١٣٩١7٤، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
وإلية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٤٤٦٠١٠٠
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

م�سبح بن �سامل بن را�سد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الوطن للنقل الربي - ت�سامنية
الوطن  ربوع  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�سعيدي  را�سد  بن  �سامل  بن  م�سبح  يعلن 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٤7٥٢،  لـــدى  للنقل الربي - ت�سامنية، وامل�سجلـــة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم: ٩٣٩٩٧٢٠١

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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هاين بن علي بن عبداللـه العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة ج�صور االحرتاف للتجارة �ش.م.م

االحرتاف  �سركــــة ج�سور  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــــه  العجمي  عبداللـه  بن  علي  بن  يعلن هاين 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٦٠٧٧، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٠٥٨٩٣٨
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

بدر بن علي بن �صقاط العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع القلعة اجلنوبية - ت�صامنية
 - اجلنوبية  القلعة  م�ساريع  �سركـة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنه  العامري  �سقاط  بن  علي  بن  بدر  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٥٣٧١، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠١٨/٣/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٢٦٦٨٨٣٨
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج للتنمية ال�شناعية �ش.م.م

يعلن مكتب عز�ن �ل�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي �لقانون �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة 
بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �ل�شناعية  للتنمية  �خلليج 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٩/٢١م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ,١٤٨٨٠٨٢
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 اخلوير - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٢٤٤٨٨٨٦٨ فاك�ش رقم: ٢٤٤٨٦٦١٦
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
وليد بن جمعة بن خلفون الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اأحمد الهنائي للتجارة - ت�شامنية

يعلن وليد بن جمعة بن خلفون �لهنائي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أبو �أحمد �لهنائي للتجارة - 
ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانـــــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٤٠٦٢٨, وللم�شفــــي وحـــــده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

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

�ش.ب: ٦٢ ر.ب: ٣١٨
هاتف رقم: ٩٢٩٥٥٣٣٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
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يحيي بن حممد بن �شومار الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفنية لتقنية اأجهزة التنظيف املركزية �ش.م.م

يعلن يحيي بن حممد بن �شومار �لزدجايل �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لفنية لتقنية �أجهزة 
 ,١١٢٤٨٢٣ بالرقم  �لـتجـاري  �ل�شجل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �ملركزية  �لتنظيف 
وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٣م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٦٦٠ ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: ٩٣٦٣٠٠٠٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يا�ش للم�شاريع االإن�شائية �ش.م.م

يعلن يحيي بن حممــد بن �شومار �لزدجايل �أنــــه يقـــوم بت�شفـيــة �شركة يــا�ش للم�شاريــع 
�الإن�شائية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجـاري بالرقم ١٠٢٣٦٦٠, وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٣م, وللم�شفي وحـده حـق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٦٦٠ ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: ٩٩٣٣٨٠٥٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي 
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عمر بن علي بن �شامل الذيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول الرديدة للمقاوالت - ت�شامنية

يعلن عمر بن علي بن �شامل �لذيابي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شهول �لرديدة للمقاوالت - 
ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢٨٤٧١٥, وللم�شـــفي وحـــــده 
حق متثـل �ل�شركة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٦٨٦٩٧٧
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

علي بن �شامل النوبي امل�شيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التطور العمراين �ش.م.م

�أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لتطور �لعمر�ين �ش.م.م,  يعلن علي بن �شامل �لنوبي �مل�شيخي 
و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢٧٤٥٩٦, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: ٥١ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٣٩١١١١٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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حممد بن �شليمان بن حممد احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحركات الذهبية ال�شاملة �ش.م.م

يعلن حممد بن �شليمان بن حممد �حلر��شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �ملحركات �لذهبية 
�ل�شاملة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢٦٣٦٣٩, وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٨/١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩٢٢١٦٨٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
قا�شم بن �شامل بن اأحمد اليماين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تبا�شري الفجر للتجارة - ت�شامنية

يعلن قا�شم بن �شامل بن �أحمد �ليماين �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة تبا�شري �لفجر للتجارة - 
ت�شامنية, و�مل�شجلة لــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ٣٢١١٨٦٠, وللم�شفـــي وحـــــده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:١٥٥ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: ٩٢٩٣٤٦٤٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
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عبدالـله بن �شيف بن هالل املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواق �شفري �ش.م.م

يعلن عبد�لـله بن �شيف بن هالل �ملحروقي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شو�ق �شفري �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم ٨٠٥٥٠٣٣,  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة 
٢٠٢٢/٣/٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
 الر�شيل ال�شناعية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٢١٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
م�شبح بن حميد بن �شعيد ال�شبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجد الزاهر املميز �ش.�ش.و

يعلن م�شبح بن حميد بن �شعيد �ل�شبلي �أنـه يقوم بت�شفـيــــة �شركـــــة �ملجد �لز�هــر �ملميــــز 
�ش.�ش.و, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٣٩٥٥٥٤, وللم�شفي وحـده حق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية �شحار- حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٢٢٥٥٨٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

-102-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٠(

�شالح بن عبداللـه بن حميد احل�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شالح واأمين احل�شني للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شالح بن عبد�للـه بن حميد �حل�شني �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شالح و�أمين �حل�شني 
للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١١١٤٧٣٥, وفقا التفاق 
�أمــام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيل  حق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٩/٧م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 
�لغـري, وعلـــى �جلميــع مر�جعة �مل�شفي فـــي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
 والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩٢٤٩١٦٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

�شيف بن ح�شني بن �شعيد البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شيف بن ح�شني البو�شعيدي و�شريكته للتجارة - ت�شامنية

يعلــن �شيــف بن ح�شــني بن �شعيــد �لبو�شعيدي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �شيــف بــن ح�شـني 
�لبو�شعيدي و�شريكته للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 
٦٠٥٦٤٩٠, وللم�شفي وحـده حـق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٢٩٢٤٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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مكتب مور �شتيفنز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمان للمنتجات احلفرية املحدودة امل�شوؤولية �ش.م.م
يعـــلن مكتـــب مـــور �شتيفنز �أنـــه يقــــوم بت�شفـيــــة �شركة عمان للمنتجات �حلفريـــــة �ملحـــدودة 
�مل�شوؤولية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ٢٠٢١٩٠٠, وفقا التفاق 
�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١١/٢٠م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
القرم - �شكة رقم: ١٠١٣ - بناية رقم: ١٠٢٢- الدور الرابع - مكتب رقم: ٤١ 

�ش.ب: ٩٣٣ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٢٤٠٦١٠٠٠ فاك�ش رقم:٢٤٠٦١٠٩٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
حممود بن عامر بن هوي�شل اجل�شا�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فطائر الزعيم �ش.م.م

�لزعيم  فطائر  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �جل�شا�شي  هوي�شل  بن  عامر  بن  حممود  يعلن 
�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٥٨٥٣٠, وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ١٦٦ ر.ب: ٥١٦
هاتف رقم: ٩٩٤٢٨٥٥٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٠(

طالب بن �شامل بن عامر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني عز اخل�شراء للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاتني عز �خل�شر�ء  يعلن طالب بن �شامل بن عامر �حلجري 
للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٨٩٢٥١, وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

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

هاتف رقم: ٩٢٩١٤٩٧٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
اأحمد بن عبداللـه بن اأحمد احلوقاين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة جنم اخلليج خلدمات النفط والغاز والتجارة - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن عبد�للـه بن �أحمد �حلوقاين �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة جنم �خلليج خلدمات 
�أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقـــــم  �لنفط و�لغـاز و�لتجارة - ت�شامنيـــة, و�مل�شجلــــة لـــدى 
١٠١٩٦٩٩, وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�شقط 

�ش.ب: ٣٩٩ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٥٣٣٩٢٢١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٠(

اأحمد بن را�شد بن حممد ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شراج احلديث للتجارة - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن ر��شد بن حممد �ل�شعدي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �ل�شر�ج �حلديث 
للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢٣٩٠٦٨, وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

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

هاتف رقم: ٩٢٢٥٥٥٩٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب اجلزيرة املميز - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن ر��شد بن حممد �ل�شعدي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة باب �جلزيرة �ملميز - 
بالرقــــم ١٢٤٩٦٣٩, وللم�شفي وحـده  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى 
حق متثيــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمـام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافة 

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

هاتف رقم: ٩٥٠٣٠٣٢٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٠(

مكتب اللمكي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مارك الهرب لال�شت�شارات الهند�شية �ش.م.م

يعلن مكتب �للمكي لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مارك �لهرب لال�شت�شار�ت 
�لهند�شية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٨٦٨٣٦, وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١٠٩٨ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٢٣٢٨٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
هالل بن خلفان بن �شامل الرحبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو مهند الرحبي للتجارة �ش.م.م

يعلن هالل بن خلفان بن �شامل �لرحبي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أبو مهند �لرحبي للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠١٦٣١٩, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٥٦٢ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٦١٨١٨١٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٠(

�سيخة بنت �سعيد بن خلفان البو�سعيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظالل الو�سطى للتجارة واملقاوالت - تو�سية

تعلن �سيخة بنت �سعيد بن خلفان البو�سعيدية اأنـها تقوم بت�سفـيــة �سركة ظالل الو�سطى 
للتجــارة واملقــاوالت - تو�سيــة، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٣٩٩٥٠، 
وفقــــا التفـــاق ال�سركــــاء املــــــوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٠م، وللم�سفيــــة وحـدها حـــــق متثيـــل ال�سركـــة 
فـي الت�سفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعـة امل�سفــية فـــي كافة االأمور التي تتعلق 

باأعمال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية اأدم - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٩٧٩٣١٢٦ 
كمــــا تدعــــو امل�سفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

 امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه.
نا�سر بن حميد بن علي الرحبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط العامل للتن�سيق الطبي �ش.م.م

يعلن نا�سر بن حميد بن علي الرحبي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة خط العامل للتن�سيق الطبي 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٢١٣٢٥، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٧٧٠٩٩٢٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٠(

اأحمد بن عبداللـه بن نا�صر احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ابت�صامة الربيع للخدمات التجارية - ت�صامنية
الربيع  ابت�سامة  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احلارثي  نا�سر  بن  عبداللـه  بن  اأحمد  يعلن 
للخدمات التجارية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٠٧٧٩٤، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية اإبراء - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب: ١١٦ ر.ب: ٤٠٠
هاتف رقم: 995٤٤٤8٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�صالح بن �صامل بن حمد الرا�صدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صواحل املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن �سالح بن �سامل بن حمد الرا�سدي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ال�سواحل املميزة للتجارة 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠١٨٥٥٧، وفقا  واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١١/١٤م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�صرقية

�ص.ب: ٢8٧ ر.ب:٤١٦ 
هاتف رقم: 9885٣٧5٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٠(

عبداللـه بن �شعيد بن را�شد النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال الرحبيات للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عبداللـه بن �شعيد بن را�شد النهدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة رمال الرحبيات للتجارة 
بالرقــــم ١١٢٤١٤٤، وفقا  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  وامل�شجلة لدى  ت�شامنية،   - واملقاوالت 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٣م، وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ص.ب: ١٠٠ ر.ب: ٤٠٠
هاتف رقم: ٩٥٣٥٣٩١٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
�شيخة بنت جمعة بن اإبراهيم اآل عبدال�شالم

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمواج ال�شويق الـذهبية للتجارة - ت�شامنية

تعلن �شيخة بنت جمعة بن اإبراهيم اآل عبدال�شالم اأنـها تقوم بت�شفـيــة �شركة اأمواج ال�شويق 
الـذهبية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٥٦٩٧٤، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
  البداية - والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٩٦٥٢٢٠  
كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

 امل�شفــيةعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٠(

 عاطف حممد ح�صن ن�صر
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �أبو مروة �لرو�حي �ش.م.م

�ش.م.م,  الرواحي  مروة  اأبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  ن�شر  ح�شن  حممد  عاطف  يعلن 
وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٥٨٤٤٩٩, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٥٨٢٠٩٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 �مل�صفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
حممد بن فائل بن ر��صد �لزرعي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �أبو نو�ف �لزرعي للتجارة - تو�صية

يعلن حممد بن فائل بن را�شد الزرعي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اأبو نواف الزرعي للتجارة - 
تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٥٣٣٣٥, وفقا ألتفــاق ال�شركـــاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
 والية �ل�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٨٨٧٤٤٧٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 �مل�صفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1470(

مكتب الفي�شل للتدقيق واال�شت�شارات املالية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة في�شل العزيزي و�شريكه �ش.م.م
يعلـن مكتب الفي�صل للتدقيق واال�صت�صارات املالية ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركـــة في�صل العزيزي 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1342439،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  وامل�صجلـة لدى  �ش.م.م،  و�صريكه 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

مكتب االمتياز لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الهنائي املتحدة - ت�شامنية 

يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�صابات ب�صفـته امل�صفي ل�صركة م�صاريع الهنائي املتحدة - 
اأعمال  الـتجـاري بالرقـــم 5151821، عـن انتهـاء  اأمانــة ال�صجــــل  ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى 

الت�صفية وزوال الكيان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

مكتب اأطل�ش - حما�شبون قانونيون وا�شت�شاريون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كحل للنفط والغاز �ش.م.م
يعلـن مكتب اأطل�ش - حما�صبون قانونيون وا�صت�صاريون - ب�صفـتـــــه امل�صفــي ل�صركــــة كحل 
عـــن   ،1029578 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  والغاز  للنفط 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

حممد بن حارب بن �شيف احلو�شني
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور�ش �شحم للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حممد بن حارب بن �صيف احلو�صني ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة نور�ش �صحم للتجارة - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 3185125، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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في�شل بن جمعة بن ها�شل ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ارادو�ش املتحدة للتجارة �ش.م.م
املتحدة  ارادو�ش  ل�صركــــة  امل�صفــي  ب�صفـتـــــه  ال�صكيلي  ها�صل  بن  جمعة  بن  في�صل  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1030422 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االآمال احلليمة �ش.م.م

احلليمة  االآمال  ل�صركــــة  امل�صفــي  ب�صفـتـــــه  ال�صكيلي  ها�صل  بن  جمعة  بن  في�صل  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1070294 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اتو�شة داود خان فتح حممد خان
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خانكو للمقاوالت �ش.م.م
تعلـن اتو�صة داود خان فتح حممد خان ب�صفـتــها امل�صفية ل�صركـة خانكو للمقاوالت �ش.م.م، 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1086144،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خانكو لل�شيافة �ش.م.م

تعلـن اتو�صة داود خان فتح حممد خان ب�صفـتــها امل�صفية ل�صركـة خانكو لل�صيافة �ش.م.م، 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1086140،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــية
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ملياء بنت علي بن عبداللـه الكم�شكية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة رمال �شحار الع�شرية للتجارة واملقاوالت - تو�شية

تعلـن ملياء بنت علي بن عبداللـه الكم�صكية ب�صفـتــها امل�صفية ل�صركـة رمال �صحار الع�صرية 
للتجارة واملقاوالت - تو�صية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1082625، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــية

هادية بنت خمي�ش بن بدوي الهنائية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوتار الداخلية للتجارة - ت�شامنية
اأوتار الداخلية  بــــدوي الهنـــائيـــة ب�صفـتــها امل�صفية ل�صركـة  تعلـن هــاديـــة بنت خمي�ش بن 
للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1223846، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــية

حمينت كومار �شينغ
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج االأمثل الدويل �ش.م.م
يعلـن حمينت كومار �صينغ ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة اخلليج االأمثل الدويل �ش.م.م، وامل�صجلـة لدى 
الكيــان  وزوال  الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1259080 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة 

القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

حممد بن را�شد بن حم�شن الريامي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع االأفنان احلديثة للتجارة - ت�شامنية

احلديثة  االأفنان  م�صاريع  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الريامي  حم�صن  بن  را�صد  بن  حممد  يعلـن 
للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1054847، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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حممد بن نا�شر بن حمدان ال�شهومي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة حممد بن نا�شر ال�شهومي و�شريكه للمقاوالت - ت�شامنية

يعلـن حممد بن نا�صر بن حمدان ال�صهومي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة حممد بن نا�صر ال�صهومي 
و�صريكه للمقاوالت - ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1177437، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

حممود بن ودير بن �شالح البو�شعيدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فيافـي الغربة للتجارة - ت�شامنية
الغربة  فيافـي  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  البو�صعيدي  �صالح  بن  ودير  بن  حممود  يعلـن 
للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 5140439، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شداف اخلليج الذهبية - ت�شامنية

اخلليج  اأ�صداف  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  البو�صعيدي  �صالح  بن  ودير  بن  حممود  يعلـن 
الذهبية - ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1110874، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

فائز بن مو�شى بن حمدان التميمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة فايز وعبداالأمري التميمي للتجارة - ت�شامنية

وعبداالأمري  فايز  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  التميمي  حمدان  بن  مو�صى  بن  فائز  يعلـن 
التميمي للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1492314، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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في�شل بن عزيز بن حممد العوفـي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثعلب لل�شياحة �ش.م.م
يعلـن في�صل بن عزيز بن حممد العوفـي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة الثعلب لل�صياحة �ش.م.م، 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1028747 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

م�شتاق بن عبداللـه بن جعفر اآل �شالح
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العمانية للخدمات التجارية �ش.م.م
يعلـن م�صتاق بن عبداللـه بن جعفر اآل �صالح ب�صفـتــه امل�صفي لل�صركـة العمانية للخدمات 
اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1240854، عـــن انتهاء  التجارية �ش.م.م، وامل�صجلـة لدى 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

م�شطفى بن الن�شر بن نا�شر الهنائي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الهنائي املتحدة - ت�شامنية 
الهنائي  م�صاريع  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الهنائي  نا�صر  بن  الن�صر  بن  م�صطفى  يعلـن 
املتحدة - ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 5151821، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

حممد بن علي بن عبداللـه فا�شل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االحتاد العربي للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه فا�صل ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة االحتاد العربي للمقاوالت 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1280976 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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مانع بن حممد بن م�شلم امل�شهلي الكثريي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر الفوالذ للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مانع بن حممد بن م�صلم امل�صهلي الكثريي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة ج�صر الفوالذ 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1069075، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

هيثم بن غا�شي النوبي اجلنيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيح النربة للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  النربة  �صيح  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  اجلنيبي  النوبي  غا�صي  بن  هيثم  يعلـن 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1273292، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

نا�شر بن حمد بن �شعيد الدرو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع قمر اخلليج الالمع �ش.م.م
اخلليج  قمر  م�صاريع  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الدرو�صي  �صعيد  بن  حمد  بن  نا�صر  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1068647 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  الالمع 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

حمد بن �شامل بن خمي�ش الرا�شبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اماليا لتجارة العطور �ش.م.م
يعلـن حمد بن �صامل بن خمي�ش الرا�صبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة اماليا لتجارة العطور 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1079800 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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هيفاء بنت علي بن حممد املعمرية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوم الهيال للتجارة - ت�شامنية
تعلـن هيفاء بنت علي بن حممد املعمرية ب�صفـتــها امل�صفية ل�صركـة جنوم الهيال للتجارة - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 7077378، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــية

حكيمة بنت جمعة بن عايل اجللندانية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمال ال�شرق الوطنية �ش.م.م
تعلـن حكيمة بنت جمعة بن عايل اجللندانية ب�صفـتــها امل�صفية ل�صركـة جمال ال�صرق الوطنية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1146678 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــية

�شعيد بن �شهيل بن �شعيد جداد الكثريي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شديد للتجارة واخلدمات - ت�شامنية
يعلـن �صعيد بن �صهيل بن �صعيد جداد الكثريي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة م�صديد للتجارة 
عـــن  بالرقـــم 2106671،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  وامل�صجلـة لدى  واخلدمات - ت�صامنية، 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شناعات الرتاثية - ت�شامنية

يعلـن �صعيد بن �صهيل بن �صعيد جداد الكثريي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة ال�صناعات الرتاثية - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 2123568، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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نا�شر بن �شليمان بن خمي�ش اليحيائي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنفردة العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن �صليمان بن خمي�ش اليحيائي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة املنفردة العاملية للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1276546 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

حممود بن �شالح بن عبداللـه اليحيائي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهالء للطاقة واالإنارة �ش.م.م
يعلـن حممود بن �صالح بن عبداللـه اليحيائي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركـــة بهالء للطاقة واالإنارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1366358 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

وليد بن �شليمان بن �شعيد البادي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دوت الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلـن وليد بن �صليمان بن �صعيد البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة دوت الوطنية للتجارة �ش.م.م، 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1054727 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

�شعيد بن حممد بن �شعيد ال�شحري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي اخلري ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
ال�صاملة  اخلري  روابي  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  ال�صحري  �صعيد  بن  حممد  بن  �صعيد  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1122753 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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�شعيد بن نا�شر بن �شعيد املحروقي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش الن�شيم الدولية �ش.م.م
يعلـن �صعيد بن نا�صر بن �صعيد املحروقي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة اأر�ش الن�صيم الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1278301 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

حمد بن علي بن �شليمان العزاين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بدر وحمد العزاين �ش.م.م
يعلـن حمد بن علي بن �صليمان العزاين ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة بدر وحمد العزاين �ش.م.م، 
الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1012145 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

فوز بن �شامل بن �شليم الرا�شدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع امل�شدر الذهبية �ش.م.م
يعلـن فوز بن �صامل بن �صليم الرا�صدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة م�صاريع امل�صدر الذهبية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1122329 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

حمد بن �شليم بن م�شلم اليزيدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال الثابتي للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حمد بن �صليم بن م�صلم اليزيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة جبال الثابتي للتجارة - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1093193، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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مكتوم بن را�شد بن عدمي املكتومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوب الغبي للتجارة واملقاوالت - تو�شية

للتجارة  الغبي  ل�صركة جنوب  امل�صفي  ب�صفـته  املكتومي  بن عدمي  را�صد  بن  مكتوم  يعلـن 
واملقاوالت - تو�صية، وامل�صجلـة لدى اأمانة ال�صجــل الـتجـاري بالرقم 1030035، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

في�شل بن عبداللـه بن �شليمان البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رياح اجلنوب املتحدة �ش.م.م
اجلنوب  رياح  ل�صركـــة  امل�صفـــي  ب�صفـتــه  البلو�صي  �صليمان  بن  عبداللـه  بن  في�صل  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1101830 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

�شامل بن عبداللـه بن �شامل احلرملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلرملي للمولدات الطاقة - تو�شية

للمولدات  ل�صركة احلرملي  امل�صفي  ب�صفـته  �صامل احلرملي  بن  بن عبداللـه  �صامل  يعلـن 
الطاقة - تو�صية، وامل�صجلـة لدى اأمانة ال�صجــل الـتجـاري بالرقم 1094236، عـن انتهـاء اأعمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي

�شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة الدهاريز املميزة - ت�شامنية
يعلـن �صهاب بن حمد بن هوي�صل املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة بوابة الدهاريز املميزة - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1127758، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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