
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1476(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى بروتوكول  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــــم 2023/4 

تعديل األتفاقية ب�سـاأن اجلرائـم وبعـ�ض األأفعـال 

األأخـرى التـي ترتكـب علــى مـنت الطائـرات.

قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة

                          وزارة الرتاث وال�سياحة

�ســـادر فـــي 2022/12/26 بتحديـــد ر�سـوم زيـــــارة  قـــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2022/334 

القــــالع واحل�ســـــون واملعامل التاريخيــة ومراكــز 

الزوار ومواقع الرتاث العاملي.

بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة

                                   وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملخـــــ�ض النظام األأ�سا�سي للجمعية العمانية لل�سالمة على الطرق.

رقم 
ال�سفحة

األأحــد 22 جمادى األآخرة 1444هـ                                                املوافـق 15 ينــــــايــــــر 2023م
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اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

األإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باألنتفاع.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستـــــــــــــدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكنان للم�ساريع املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل و�سامي �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأقمار الن�سور الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الظفرية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي الظفرية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكا�سر الوطنية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم منح للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للخدمات الزراعية والبيطرية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف البحر للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة العاملية لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد �سحار امل�ستقبل للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور ال�سرقية للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم اخلالدية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سيوح اخلزينة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو قب�ض الفار�سي - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األن�سجام للم�ساريع �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحامة للتجارة �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكادر العربي للمقاوألت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروب بدية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل مرتوب للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العريق للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هال فن�ض �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليايل فن�ض للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو موؤيد الكويلي الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سنا املكارم �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النعيمي للرخام �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األختيار للبناء واألإن�ساء �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوبار الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوبار للمعدات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم ظفار احلديثة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنار ال�ساملة للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأر�ض اخل�سراء احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار اخلوير للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الظفرية للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة اخل�سراء العاملية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروي�ض للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة اجلناة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�سييد اجلزيرة للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن العوامر للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل اخلالدية املتحدة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأهداف املعتمدة لالأعمال ال�ساملة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع نهيدة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رائد احلداد و�سريكه �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو عبدالرحمن احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأن�سب العقارية للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحاربي للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوابة الذهبية ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كريزا للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طبيعة �سناو للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية للتجارة واألإعمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو حممد ال�سحيمي للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان حويل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباب املميز للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحاف الذهب للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بيت الهنا �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية ألإدارة امل�ست�سفيات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية خلدمات ال�سحن البحري واجلوي �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال �سنا�ض ال�ساملة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة امل�سارب ال�ساملة للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللم�سات للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت �ساللة للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة م�سقط املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة م�سقط ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهر العربي للنقليات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوبار للحديد واألإن�ساءات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلياد العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجر البعيد املتكاملة للمقاوألت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز العفية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الغبرياء �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة مغ�سر للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباعية املتميزة �ض.م.م.

للتجـــــارة  اأريــــاف اجلزيــــرة احلديثــــة  ل�سركـــــة  الت�سفـيــــة  اأعمال  بـــــدء  عــــن  اإعالن 
واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة العربية للم�ساريع املثالية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد ال�سهي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان ألإ�سالح املعدات الثقيلة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار اجلودة العايل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا �سيان للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن عي�سى بن حممد البادي واأوألده 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر بينونه �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األنطالق املتميز للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداء �سحم للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة من�سة �سحار للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأما�سي اخلليج للم�ساريع املتكاملة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفلوجة املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت �سالن للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جتاويد الع�سرية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح �ساللة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأمانة ألأعمال الطرق وال�سيانة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنوب ال�سرقي للم�ساريع العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العربي للتوريد �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفاهيم للديكور الداخلي �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرفاأ الدريز للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دار النجوم الدولية �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األرتكاز �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البادية اخل�سراء للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن �سخي للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الرو�سة احلديثة للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق للخدمات وال�سيانة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال القرية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سار لوى للمقاوألت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجل�ض لالأعمال احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ها�سل ال�سعدي و�سريكه للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحياء �ساللة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذوق الفخم للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطرق املنرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو طارق الوهيبي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار حلف للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريجيوأل�ض �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سالت العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرفاء الوطن �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع قطوف الربيع �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنة احلنني للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح األإبداع �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر النه�سة احلديثة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيدرو�ض و�سركاه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حمود احلجري الوطنية للتجارة 
�ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطول م�سقط للم�ساريع احلديثة �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف امل�سيبي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأداء الفعال الف�سي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأداء الفعال الربونزي للتجارة - ت�سامنية.
اأبنــــاء �سليـــم العبــــري  اأعمــــــال الت�سفـيــــة ل�سركــــة �سعيـــد وعلي  اإعالن عن انتهــــــاء 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركةاإ�سراقة روي املتميزة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن عبداللـه بن علي الغيثي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساتني اجلميلة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط املنرية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ض اأن اأ�ض للم�سروعات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جاليجا انرتنا�سيونال لوجي�ستك�ض �سرفي�س�ض 
)�سركة منطقة حرة( �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأهداف املتنامية ال�ساملة للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ستيب اويل تولز للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهر اجلاري املميز للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �ساحك للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر الطبيعة ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزهار اجلزيرة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروازة احل�سن للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سياء العايل للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباق ال�سريع للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدار لال�ستثمار ال�سامل �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمات الورد األأ�سفر للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سيد الوطنية �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدراجات املميزة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات حي املدينة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار العالء املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة العاملية للتنمية واأل�ستثمار - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلامدي للتجارة واخلدمات - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فري�ض و�سركاه للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار ال�سعيدة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبناء حميد احل�سرمي �ض.م.م.

اإعالن عن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة م�ساريـــع بهجــة ال�سحـــراء للتجــــارة 
والنقل - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سة الدولية لل�سحافة والن�سر �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة للتجارة واأل�ستثمار �ض.م.م.

للتجــــارة  احلديثة  �سحــم  �سواطــئ  ل�سركـــة  الت�سفـيـــة  اأعمــــال  انتهــــاء  عن  اإعالن 
واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف وادي �سحم - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأ�ساور ال�سبلي للتجارة واملقاوألت - تو�سية.
للتجــــارة  �سمــــال جــــر�ض  ل�سركــــــة مرتفعــــات  الت�سفـية  اأعمــــــال  انتهـــــاء  اإعالن عن 

واملقاوألت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الق�سف للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ض خلدمات التاأمني �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمات احلبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة �سرور للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�ساطة املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموع ال�سحرية للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة لالأعقار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع العاملية املميزة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دملون املتميزة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتميزون الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكنانة املتكاملة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية املتحدة للمالب�ض �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباهية لالأعمال التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ج�سا�ض ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممود بن �سامل بن علي العجمي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهـــــاء اأعمـــــال الت�سفـيــــــة ل�سركـــــة بوابــــة مق�ســــن الوطنيـــــة للتجـــــــارة 

واملقاوألت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفوز العظيم للتجارة واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور األأندل�ض للتجارة �ض.م.م.
بـــن داد حممـــد و�سريكتــــه  الت�سفـيـــــة ل�سركــــة طالــــب  اأعمـــــال  انتهــــاء  عــــن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالب البادي و�سريكه �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأنهار العربية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ح�سام اليحيائي و�سريكه للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حممد للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منري ومنذر للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأفالك ال�سعيدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األألوان املبدعة للهدايا �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الريان للتنمية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سوار املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات اأر�ض الوطن �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب  وادي اللبيدعة للتجارة - ت�سامنية.

رقم 
ال�سفحة
224
224
224
224
 225
 225
 225
225

 226

 226
 226
226

 227
 227
 227
227
 228
 228
 228
228
22٩
22٩
22٩
22٩





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2023/4
باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى بروتوكول تعديل االتفاقية 

ب�سـاأن اجلرائـم وبعـ�ض االأفعـال االأخـرى التـي ترتكـب علــى مـنت الطائـرات

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلــــى بــــروتوكول تعديــــل األتفاقيـــة ب�ســاأن اجلرائم وبع�ض األأفعـــال األأخــرى التي ترتكب 

على منت الطائرات، املحرر فـي مونرتيال بتاريخ 4 من اأبريل 2014م،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى بروتوكول تعديل األتفاقية ب�ساأن اجلرائم وبع�ض 
األأفعال األأخرى التي ترتكب على منت الطائرات، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

على جهات األخت�سا�ض اإيداع وثيقة األن�سمام اإلى الربوتوكول امل�سار اإليه وفقا ألأحكامه.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: ١٧ من جمـادى االآخرة �سنـة ١444هـ
املـوافــــق: ١0 من  ينـايــــــــــــــــــــــر �سنـة 2023م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

وزارة الرتاث وال�سياحة

قـــرار وزاري 

رقـــم ٢٠٢٢/٣٣٤

بتحديـد ر�سـوم زيـارة القـالع واحل�سـون 

واملعامل التاريخية ومراكز الزوار ومواقع الرتاث العاملي

ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47،

واإىل قانون ال�سياحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/33،

واإىل قانون الرتاث الثقافـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/35، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/91 بتعديل م�سمى وزارة الرتاث والثقافة اإىل وزارة الرتاث 

وال�سياحة وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، 

واإىل القرار الوزاري رقم 99/209 بفر�ض ر�سم على زيارة بع�ض القالع واحل�سون واملتاحف، 

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

حتدد ر�سوم زيارة القالع واحل�سون واملعامل التاريخية ومراكز الزوار ومواقع الرتاث العاملي، 

وفقا للملحق املرفق بهذا القرار.

املــادة الثانيــــة

ت�ستثنى من هذا القرار القالع واحل�سون امل�ستثمرة من قبل القطاع اخلا�ض.

املــادة الثالثــــة

تعفى الوفود احلكومية الر�سمية، والرحالت املدر�سية التي تنظمها املوؤ�س�سات التعليمية 

من �سداد الر�سوم املن�سو�ض عليها فـي املادة األأوىل من هذا القرار. 

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

املــادة الرابعـــة

يلغـــى القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/209 امل�ســــار اإليـــه، كمـــا يلغـــى كــل مــا يخالــف هـذا القــرار، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة اخلام�ســـة

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

�سدر فـي:   ٢  /  ٦  / ١٤٤٤هـ 

املوافــــق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢م

�سـالـم بن حممــد املحروقــــي

                                                                                              وزيــــــــــــر التــــــــــراث وال�سياحـــــــــــــة

-24-



اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

ملحــق

ر�ســوم زيــارة القــالع واحل�ســون 

واملعامل التاريخية ومراكز الزوار ومواقع الرتاث العاملي

الدرجة 

قيمة التذكرة للزوار 
العمانيني ومواطني 
دول جمل�س التعاون

 لدول اخلليج العربية

قيمة التذكرة للزوار األأجانب 
املقيمني وغري املقيمني

العمر اأكرث 
من )١٢( 

اثني ع�سر 
عاما

العمر من 
)٦( �ستة اأعوام 

اإلى )١٢( 
اثني ع�سر عاما

العمر 
اأكرث من )١٢(

 اثني ع�سر عاما

العمر 
من )٦( �ستة اأعوام 

اإلى )١٢(
 اثني ع�سر عاما

مقيم
غري 
مقيم

مقيم
غري 
مقيم

األأوىل

 )1(

ريال عماين 

)200( واحد

مائتا بي�سة

 )1(

ريال عماين 

واحد

 )3(

ثالثة 

رياألت 

عمانية

 )500(

خم�سمائة 

بي�سة

 )1(

ريال عماين 

واحد

الثانية

 )500(

خم�سمائة 

بي�سة

 )2(

رياألن 

عمانيان
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملخـــــ�ص 
 النظام االأ�سا�سي للجمعية العمانية لل�سالمة على الطرق

اأوال:   ا�ســم اجلمعيــة: 

اجلمعية العمانية لل�سالمة على الطرق.

ثانيا: رقم وتاريخ اإ�سهار اجلمعية: 

)2022/2٥2( ال�سادر بتاريـخ 2٥ جمـادى األأولـى ١٤٤٤هـ، املوافق ١٩ دي�سمرب 2022م.

ثالثـا: االأهـــــداف:

العمــــل علـى خلق الوعي العام لدى املجتمع حول احلوادث املروريـــة وتاأثريهــا   
على املقومات الب�سرية واألقت�سادية فـي �سلطنة عمان.

خلـق مناخ العمل األإيجابي بـــني كافة املعنيــــني بق�سايـــــا ال�سالمـــة علـــى الطريــــــق   
)احلكومــة والقطـــاع اخلـــا�ص والقطــاع األأهلـــي(.

ت�سجيع احلد من احلوادث املرورية واألإ�سابات والوفيات واألإعاقات الناجمة عنها.  
العمــل علــى حت�ســني خدمات األإنقـــاذ والطـــوارئ بالتعاون مــع اجلهـــات املخت�ســــة   

داخل �سلطنة عمان.

رابعا: اإدارة اجلمعيـــــــــــة:
يتكـون جملـ�ص األإدارة من )١2( اثنــي ع�سر ع�ســــوا، وتكـــــون مدتـــــه �سنتــــني، ويتولى 

جميع �سـوؤون اجلمعية ويكون م�سوؤوأل عن اأعمالها.

خام�سا: مــــوارد اجلمعيــــــة:
تتكون املوارد املالية من: 

ا�سرتاكات األأع�ساء.  
التربعات والهبات والو�سايا ب�سرط موافقة وزيرة التنمية األجتماعية على قبولها.  
اإيرادات األأن�سطة.  
األإعانات احلكومية.  
األإيرادات األأخرى املختلفة التي توافق الوزارة عليها.  
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 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 : 159624

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البناء، البناء بالطوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احليان لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 28 ر.ب: 412، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159625

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم حممد املحرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 513 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

-30-



اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159637

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات النزل )بيوت ال�سيافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مو�سى العلوي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 20 ر.ب: 500، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159647

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواهر للذهب واألأملا�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 470 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159653

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستقبل امل�سرق الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1481 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159669

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األ�سترياد والت�سدير ، بيع زينة واك�س�سوارات املركبات )ت�سمل منتجات العناية بال�سيارات(، 

بيع منظفات وملمعات ال�سيارات بالتجزئة واجلملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرت�سى ال�سيباين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 20 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159677

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برجمة احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املغامر األأخ�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 412 ر.ب: 118، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159680

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التعافـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 228 ر.ب: 326، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159681

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زهور طبيعية، نباتات، الزهور الطازجة ال�ساحلة لالأكل، اأكاليل من زهور طبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات برزمان الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159682

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم العرو�ص خدمات متعهدي احلفالت، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، تنظيم واإدارة 

احلفالت املو�سيقية، تنظيم وعقد منتديات تعليمية مبا�سرة، تنظيم املعار�ص لغايات ثقافـية 

اأو تعليمية، توفـري جتهيزات املتاحف عر�ص ومعار�ص، اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية اأو 

املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم  الفنية،  املعار�ص  تقدمها  التي  الرتفـيهية 

تنظيم واإدارة األجتماعات، تنظيم حفالت ترفـيه، تنظيم واإدارة الندوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الفخامة الفنية للمقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 225 ر.ب: 418، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159683

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة العقارات )تطوير العقاري وتاأجري وتثمني وو�ساطة العقارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة اخلو�ص املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 407 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159684

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تلميع املركبات، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر بن خليفة بن حممد الكيومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159685

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مياه معدنية م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن را�سد بن حممد الكعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:505 ر.ب: 342، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159686

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األـــوان البــاطنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159688

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأركون ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 211 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159689

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإعداد تقارير احل�سابات، تدقيق احل�سابات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البيان للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159690

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سنيم حمدينو و�سريكتها لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159721

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)بيع األأدوية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدلية الريادة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 159 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159702

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ عمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1068 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159703

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقاوألت البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأ�سدقاء للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 57 ر.ب: 101، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159708

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإبداع العايل اجلديد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 227 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159711

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ستائر وال�ستائر ال�سبكية واألأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سم�ص ال�ساطعة للتجارة العامة واألأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 552 ر.ب:113، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159713

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم واملقاهي وخدمات جتهيز الطعام ، التموين واألإعا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النا�سر لالأعمال الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2333 ر.ب:: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159714

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإ�سالح  ال�سيارات،  وفرامل  حماور  اإ�سالح  املحددة،  املواقع  فـي  املركبات  تنظيف  خدمات 

ميكانيك املركبات، قطر و�سحب املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراج للحلول الفنية واللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1891 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159715

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حول األإمارات للمفرو�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 838 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159716

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ص اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهم ال�ساعد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1155 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159720

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية، خدمات ت�سفـري البيانات، خدمات ا�ست�سارية 

فـي ت�سميم مواقع األإنرتنت، خدمات األ�ست�سارة فـي جمال األأمن على األإنرتنت، خدمات 

تكنولوجيا  جمال  فـي  األ�ست�سارة  خدمات  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  فـي  األ�ست�سارة 

احلا�سوب، الربجميات، اإن�ساء مواقع اإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفريات اخلليج املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 119 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159852

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توفـري ت�سنيفات للم�ستخدم لالأغرا�ص الثقافـية اأو الرتفـيهية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة األإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159855

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توفـري ت�سنيفات للم�ستخدم لالأغرا�ص الثقافـية اأو الرتفـيهية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة األإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159879

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الت�سلية، معلومات عن الرتفـيه، تنظيم املباريات الريا�سية، خدمات الكاروكي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأخوة الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 582 ر.ب: 100، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159882

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات وكاألت العقارات، تثمني العقارات، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق، 

تاأجري املزارع، �سم�سرة األأوراق املالية، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سط املدينة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2157 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159883

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعاع الغبرياء الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3 ر.ب: 312، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159218

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم العرو�ض خدمات متعهدي احلفالت, )خدمات ال�سيافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأن�ض البو�سعيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 554 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159241

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كافور التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159245

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها, البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة االت�ساالت الطرفـية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لالأثاث املنزيل, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم واملعدات املكتبية, البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حم�سن حيدر دروي�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 880 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159247

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة االأفرا�ض العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 175 ر.ب: 315, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159251

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساطريم�سقط ال�ساخمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 836 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159252

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ينقل للم�ساريع امل�ستقبلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159253

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كهوف الغبرياء الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3 ر.ب: 312, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159254

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جوارب وكولونات, اأحذية ذات �ساق طويلة, اأحذية ن�سفـية, واقيات مالب�ض, �سياالت للمالب�ض, 

�سرتات,  �ساالت,  ق�سرية,  ن�سوية  �سرتات  قمي�سوالت  مالب�ض,  ياقات  اأربطة,  ذات  اأحذية 

جوارب ق�سرية, مالب�ض, قبعات, م�سدات للن�ساء, مالب�ض جاهزة, بنطلونات, مالب�ض خارجية, 

معاطف, اأثواب من ال�سوف مالب�ض, جاكيتات من ال�سوف مالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطوط الداخلية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 123 ر.ب: 614, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159263

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خرباء املن�سوجات لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 40 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159265

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأكثم الدهماين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 304 ر.ب: 122, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159266

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء واملواد ال�سحية والكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد و�سام التميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 56 ر.ب: 416, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159267

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري مالب�ض ال�سهرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سمـاء الكيومية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 316 ر.ب: 115, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159268

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية اللوؤلوؤية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1295 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159269

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرا�سدي واأبنائه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 650 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159270

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مقهى ومطعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم الالمع الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159272

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متاثيل �سغرية من اخلزف ال�سيني, اأو ال�سرياميك, اأو اخلزف, اأو الفخار, اأو الزجاج, اأواين 

فخارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سريفة لالأعمال �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1258 ر.ب: 113, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159273

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والورود الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرنج�ض لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 317 ر.ب: 115, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159275

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية, 

عر�ض ال�سلع, خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات 

الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان للخدمات واللوازم الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 402 ر.ب: 500, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159276

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جياوزي فطائر حم�سية, بيتزا, فطائر, فطائر حلم 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يون�ض بن نا�سر بن جميل احلمحمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159277

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سلطان بن اأحمد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159278

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم وا�سوكو, خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ناظم للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 38 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159279

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروقي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 123 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159280

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سماعات الواقع االفرتا�سي, م�سارعات ج�سيمات, قفازات البيانات )جهاز يرتدى مثل القفازات, 

بعــد  عـــن  التواجـــد  روبوتــات  االفرتا�سي(,  الواقع  فـي  لل�سور  اليدوي  بالتالعب  ي�سمح 

)ا�ستخدام تكنولوجيا الواقع االفرتا�سي وخا�سة للتحكم عن بعد فـي االآالت اأو للم�ساركة 

الوا�سحة فـي االأحداث البعيدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سلطان بن اأحمد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159281

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروقي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 123 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159283

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ميدا�ض الفنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1895 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159284

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عنوان حموت للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 418 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159285

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكافحة واإبادة احل�سرات والقوار�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنيات التعقيم ومكافحة احل�سرات والقوار�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 222 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159288

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت النظافة املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159289

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ض اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز دنيا املالك للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159290

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاجلة النفايات بالتحويل,)معاجلة النفايات اخلطرة وت�سريفها(, فرز النفايات واملواد 

القابلة للتدوير حتويل,)معاجلة النفايات اخلطرة وت�سريفها(, اإعادة التدوير لالأف�سل 

اإعادة تدوير النفايات, )معاجلة النفايات اخلطرة وت�سريفها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هيدروجني عمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 282 ر.ب: 116, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159292

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم, خدمات التعليم التي توفرها املدار�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدار�ض ال�سحوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159293

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيان الفنن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 300 ر.ب: 412, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159298

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنهار لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 87 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159299

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاهي ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارع ال�سعادة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 221 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159300

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة الثالثية االأبعاد خم�س�سة لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء الريان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 655 ر.ب: 612, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159302

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سر الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 437 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159303

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والهدايا وملحقاتها واأنواع ال�سوكوالتة والت�سدير واال�سترياد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور االأمل امل�سيء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 363 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159305

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع كنوز ال�سندباد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159306

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقم التجارية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159311

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف ال�سلع, النقل باحلافالت, تاأجري ال�سيارات, ت�سليم الطرود, ت�سليم الب�سائع, التخزين, 

الب�سائع, تخزين  تغليـــف  النـــقل,  االأثـــاث,  نقل  ال�ساحنات,  ا�ستئجار  امل�ستودعــات,  تاأجيــر 

االأمتعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التجارة الذكية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 901 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159314

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قم�سان, قم�سان ق�سرية -االأكمام, مالب�ض, اأثواب �سيقة, قم�سان م�سرولة مالب�ض, اأثواب 

اأحذية,  اأثواب ف�سفا�سة,  من ال�سوف مالب�ض, عباءات ن�سائية)عطور وبخور و�سابون(, 

قم�سان داخلية مالب�ض داخلية, قم�سان ن�سف كم تي - �سريت, لبا�ض القدم, �سنادل ا�ستحمام, 

اأربطة,  ذات  اأحذية  للمالب�ض,  �سياالت  �سروالية,  اأردية  ا�ستحمام, جوارب طويلة,  اأخفاف 

قمي�سوالت �سرتات ن�سوية ق�سرية, �سراويل حتتية, مالب�ض كتانية, واقيات من ال�سم�ض, 

اأحزمة مالب�ض, �ساالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نور النجوم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159316

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مظالت من مواد تركيبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العدوي للم�ساريع الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1 ر.ب: 612, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159318

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

تزيني الطعام, تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خرازيان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 562 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159319

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الب�سائع )ت�سليم الطرود(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأنظار املتحدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159322

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بن �سلطان احلارثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 7114 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/5

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159324

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعبئة وتغليف وبيع املواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيادر �ساللة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1876 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159341

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل )النقل الربي بال�ساحنات للب�سائع واملعدات )جمدول - غري جمدول(, �سحن وتفريغ 

الب�سائع التي يزيد وزنها على 25كغم, النقل الربي بال�ساحنات للمواد النفطية والغازية, 

�سحن وتفريغ ال�سلع, النقل الربي بال�ساحنات للمواد الكيميائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سميدت ام اي لوجي�ستك�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159405

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ذهب غري م�سغول اأو مطرق, جموهرات, قالئد جموهرات, خيوط ذهبية جموهرات, قالئد 

�سل�سلية جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو وليد لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159470

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن �سليمان بن �سامل املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 292 ر.ب: 513, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159541

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�ض مغلفات واأجربة, من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة, قوالب للتزيني لالأطعمة وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الفال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 324 ر.ب: 311, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159542

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زجاج مرمري, اأبواب قابلة للطي, غري معدنية, زجاج املباين, نوافذ غري معدنية, اأبواب 

غري معدنية, زجاج لوحي نوافذ, للمباين, عتبات غري معدنية لالأبواب, حبيبات زجاجية 

األواح اإطارية غري معدنية لالأبواب, بيوت زجاجية متنقلة غري معدنية,  لتعليم الطرق, 

نوافذ اإطارية غري معدنية, زجاج عازل للبناء, زجاج نوافذ ما عدا زجاج نوافذ املركبات, 

للنوافذ,  معدنية  غري  اأطر  �سالمة,  زجاج  املباين,  لنوافذ  زجاج  ملون,  زجاج  من  نوافذ 

باملينا  مطلي  زجاج  الزجاجية,  للبيوت  معدنية  غري  هياكل  معدنية,  غري  اأبواب  اأغطية 

للبناء ور�سة اأملنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطوط املتحدة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 912 ر.ب: 612, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159543

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سه جنارة واأملنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطوط املتحدة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 912 ر.ب: 612, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159544

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة االأثاث, اإ�سالح اأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي, تركيب 

واإ�سالح االأجهزة الكهربائية, تركيب واإ�سالح امل�ساعد, التزفـيت, 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, �سيانة واإ�سالح الطائرات, تنظيف 

املباين من الداخل, غ�سيل وكي املالب�ض, تنظيف واإ�سالح املراجل, اإ�سالح و�سيانة املواقد, 

تاأجري اجلرافات البولدوزرات, تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات املكتبية, تركيب 

واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد احلريق, تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة, اإ�سالح 

جتديد  ال�سفن,  بناء  االإن�ساء,  معدات  تاأجري  املنيعة,  الغرف  واإ�سالح  �سيانة  التنجيد, 

�سيانة  املداخن,  تنظيف  االأحذية,  اإ�سالح  الت�سخني,  معدات  واإ�سالح  تركيب  املالب�ض, 

االإن�ساءات  االإن�ساء,  الهواء,  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  الفوالذية,  اخلزائن  واإ�سالح 

حتت املاء, االإ�سراف على اإن�ساء املباين, اإ�سالح املالب�ض, العناية باجللود املدبوغة وتنظيفها 

واإ�سالحها, تركيب معدات املطابخ, هدم املباين, مقاومة ال�سداأ, التطهري من اجلراثيم, 

ملنع  املباين  معاجلة  امل�ستودعات,  واإ�سالح  اإن�ساء  االإ�سارات,  اأو  الالفتات  اإ�سالح  اأو  طالء 

الرطوبة, تاأجري احلفارات, تنظيف النوافذ, اإ�سالح و�سيانة اآالت عر�ض االأفالم, تركيب 

واإ�سالح االأفران, العناية بالفراء وتنظيفه واإ�سالحه, ت�سحيم املركبات, تنظيف املالب�ض, 

اإ�سالح �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد, اإن�ساء امل�سانع, تركيب واإ�سالح معدات الري, 

املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  الغ�سيل,  البيا�سات,  غ�سل  املركبات,  غ�سل  املباين,  عزل 

اإن�ساء و�سيانة  االآلية, البناء, جتديد االأثاث, بناء حواجز اأمواج ر�سيفـية, كب�ض املالب�ض, 

خطوط االأنابيب, ل�سق ورق اجلدران, اإ�سالح املظالت, اإ�سالح ال�سما�سي, تنجيد االأثاث, 

التج�سي�ض  اخلفاف,  الربكاين  بالزجاج  ال�ســقل  واخلارجـــية,  الداخليـــة  االأ�سطح  دهان 

و�سع طبقة اجل�ض, �سباكة املوا�سري, تلميع املركبات, اإ�سالح امل�سخات, اإن�ساء املوانئ, اإعادة 

تلبي�ض االإطارات باملطاط, تركيب واإ�سالح معدات التجميد, كي البيا�سات, اإعادة الطالء 

بالق�سدير, الرب�سمة, معاجلة املركبات مبواد م�سادة لل�سداأ, حمطات خدمة املركبات اإعادة 
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التعبئة بالوقود وال�سيانة, تركيب واإ�سالح التلفونات, �سيانة املركبات, التلميع بالورني�ض, 

اإبادة  اآالت التنظيف,  اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح, تاأجري  تنظيف املركبات, م�ساعدات 

والب�ستنة  املائية  االأحياء  وتربية  الزراعة  جمال  غري  فـي  ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات 

اجلاف,  التنظيف  امل�سلع,  البالط  تنظيف  بالطوب,  البناء  ال�سقاالت,  ن�سب  والغابات, 

معلومات عن االإن�ساء, معلومات عن االإ�سالح, �سحذ ال�سكاكني, ا�ستخراج املعادن, خدمات 

ا�ستخراج احلجارة, تعبيد الطرق, ال�سنفرة بالرمل, االإ�سالح حتت املاء, تنظيف ال�سطوح 

وحمالت  اأك�ساك  بناء  االآبار,  حفر  اإ�سالح,  باملطاط  االإطارات  فلكنة  للمباين,  اخلارجية 

عر�ض, تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب, اإزالة الت�سوي�ض فـي االأجهزة الكهربائية, 

اإعادة بناء املحركات املعطلة اأو التالفة جزئيا, اإعادة بناء املاكينات املعطلة اأو التالفة جزئيا, 

تاأجري الرافعات معدات اإن�ساء, تاأجري اآالت كن�ض الطرق, خدمات الت�سقيف و�سع االأ�سقف, 

خدمات �سناعة الثلج ال�سناعي, تنظيف ال�سوارع, اإ�سالح اأقفال احلماية, جتديد االأعمال 

الفنية, اإ�سالح االآالت املو�سيقية, تركيب االأبواب والنوافذ, �سيانة برك ال�سباحة, خدمات 

اإعادة تعبئة خراطي�ض احلرب اجلاف, ا�ست�سارات اإن�سائية, خدمات النجارة, عمليات احلفر 

العميقة الآبار النفط اأو الغاز, تاأجري م�سخات ال�سرف, تاأجري اأجهزة غ�سل املالب�ض, اإ�سالح 

اأ�سالك الطاقة, تغيري بطاريات ال�سيارات, موازنة العجالت, �سبط االآالت املو�سيقية, مد 

الكابالت, تعقيم االأدوات الطبية, خدمات الت�سديع الهيدرويل, خدمات مكافحة االآفات 

تاأجري  والغابات,  والب�ستنة  املائية  االأحياء  وتربية  الزراعة  لغايـــات  امل�ستخدمـــة  بخــالف 

غ�ساالت ال�سحون, تاأجري اآالت جتفـيف ال�سحون, خدمة التمديدات حتت االأر�ض, خدمات 

الكهربائيني, تركيب واإ�سالح معدات احلماية من الفـي�سانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطوط املتحدة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 912 ر.ب: 612, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159545

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث, اأبواب لالأثاث, طاوالت / ن�سد اأثاث, اأثاث مكاتب, اأثاث معدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدار لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1950 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159548

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات ال�ساخنة والباردة, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ض الوالية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 855 ر.ب: 122, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159555

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل والعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمة ظفار املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1404 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159556

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي, النقل الأغرا�ض االإ�سعاف, ت�سليم الطرود, تفريغ احلمولة, ت�سليم الب�سائع, 

ت�سليم  الر�سائل,  ت�سليم  الب�سائع,  تغليف  االأثاث,  نقل  النهري,  النقل  الب�سائع,  خزن 

ال�سحف, ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي, ت�سليم الزهور, ختم الربيد, خدمات التعبئة, 

النقل اللوجي�ستي, خدمات تغليف الهدايا, تخزين االأمتعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطرود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159559

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعود بن نا�سر بن �سعيد النبهاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 532 ر.ب: 612, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159563

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات هند�سية والت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع هبة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1250ر.ب: 120, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159564

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سفر وال�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الك�ساف للرحالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 290 ر.ب: 117, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159565

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي ومطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق ال�سم�ض امل�سرقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 414 ر.ب: 620, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159567

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية,  ف�سفا�سة,  اأثواب  مالب�ض,  م�سرولة  قم�سان  قم�سان,  �سيقة,  اأثواب  مالب�ض, 

قم�سان داخلية مالب�ض داخلية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ض, البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر, البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�ض الريا�سية, البيع باجلملة لل�سابون واملنظفات, 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للم�سار والكمة العمانية, اأعمال تنفـيذ الت�سميم 

الداخلي )التج�سي�ض والطالء والتزيني(, البيع باجلملة ملواد بناء متنوعة, اإن�ساء و�سيانة 

احلدائق, �سنع املالب�ض الرجاليــــة ومالبـــ�ض االأوالد اجلاهــــزة )مالب�ض داخلية, مالب�ض 

خارجية ... اإلخ(, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمن�سوجات واالأقم�سة باأنواعها, 

تف�سيل وخياطــة وحــياكة املالبــــ�ض الرجاليــــة العربيـــة )حمالت تف�سيل خياطة املالب�ض 

الرجالية(, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمنظفات, البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة لالأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي نادر عبداللـه التميمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 211ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159568

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, ع�سائر فواكه, ع�سائر خ�سراوات م�سروبات, �سربات 

املقاهي  الطاقة,  م�سروبات  اأو خ�سار خملوطة,  فواكه  م�سروبات  غازية,  مياه  م�سروبات, 

التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن م�سعود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1688 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159569

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب  خدمات  املطاعم,  خدمات  النزل,  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات 

تاأمني االإقامة الفنادق والنزل, التموين بالطعام وال�سراب, خدمات بيوت االعتكاف, توفـري 

اأماكن  تاأجري  الكانتينات,  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  اأرا�سي خميمات, خدمات  ت�سهيالت 

احل�سانة  دور  خدمات  الفنادق,  خدمات  ال�سياح,  اإقامة  اأماكن  خدمات  املوؤقتة,  االإقامة 

النهارية, حجز النزل, احلجز فـي الفنادق, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم 

خميمات  خدمات  البارات,  احلانات  خدمات  احليوانات,  اإيواء  اخلفـيفة,  الوجبات  تقدمي 

العطالت اأماكن اإقامة, تاأجري املباين املتنقلة, حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة, خدمات الفنادق 

ال�سغرية املوتيالت, تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد واالأواين الزجاجية, تاأجري 

ال�سالح  املاء  توزيع  اآالت  تاأجري  الطبخ,  اأجهزة  تاأجري  اخليم,  تاأجري  االجتماعات,  غرف 

لل�سرب, تاأجري اأجهزة االإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة, نحت 

على االأغذية, خدمات اال�ستقبال فـي اأماكن االإقامة املوؤقتة اإدارة حاالت الو�سول واملغادرة, 

الطعام, تزيني  و�سوبا, تزيني  اأودون  وا�سوكو, خدمات مطاعم معكرونة  خدمات مطاعم 

الكيك )الكاتو(, معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات, خدمات الطهاة ال�سخ�سية 

ينا�سب  ما  ح�سب  والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  )اإعداد 

امل�ستهلك, خدمات �سالة ال�سي�سة(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاأ�ض اخلريات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159570

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوالت البــناء والت�سييــد )اإن�ســاءات عامــة للمبانــي 

ال�سكنية وغري ال�سكنية(, تركيب ومتديد واإ�سالح االأعمال الكهربائية, مقاوالت البناء والت�سييد 

)اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية وغري ال�سكنية(, تركيب ومتديد واإ�سالح االأعمال الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآ�سيا الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 606 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159571

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن خالد بن �سعيد احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 660 ر.ب: 512, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159572

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجــر  فــــي  بالتجزئــة  البيــع  االإلكرتونيـــة,  واالأجهـــزة  النقالـــة  الهواتـــف  بيع  ت�سويق, 

املتخ�س�سه لالأجهزة املنزلية )الراديو وغريها, بيع للهواتف ولوازمها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جنم القمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 100 ر.ب: 612, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159573

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سماك ق�سرية غري حية, خ�سار خممرة )كم�سي(, اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه, اجلنب 

لالأكل,  ال�ساحلة  املجففة  الزهور  املحفوظ,  الزجنبيل  املح�سرة,  اخل�سراوات  املنزيل, 

الفواكه املح�سرة, بدائل احلليب بازالء حمفوظة, ب�سل حمفوظ, بقول حمفوظة, بي�ض, 

)حمفوظ(,  ثوم  حمفوظ,  توت,  متور  لالأكل,  �سالح  بي�ض  احلليب,  ومنتجات  حليب 

جبنة, جوز هند جمفف, حليب ال�سوفان, حليب الفول ال�سوداين حليب جوز الهند, حليب 

احلليب,  ومنتجات  مركز,حليب  حليب  جمفف,  حليب  املطبخي,  لال�ستعمال  الهند  جوز 

خيار  معلبة,  خ�سراوات  مطبوخة,  خ�سراوات  حمفوظة,  خ�سراوات  جمففة,  خ�سراوات 

خملل, دهن جوز الهند, رقائق البطاط�ض قليلة الد�سم, رقائق بطاطا, روب اللنب, زبدة, 

الهند  جوز  زيت  ممتاز,  بكر  زيت  لالأكل,  معد  الكتان  بذر  زيت  زبيب,  الهند,  جوز  زبدة 

�سم�سم,  زيت  للطعام,  زيتون  للطعام,زيت  ذرة  زيت  للطعام,  ال�سم�ض  دوار  زيت  للطعام, 

للطعام,  زيوت  للطعام,  نخيل  زيت  للطعام,  النخيل  لب  زيت  للطعام,  ال�سويا  فول  زيت 

زيتون حمفوظ زيوت ودهون �ساحلة لال�ستهالك الب�سري, �سردين, �سلطات خ�سراوات, 

�سلطات فواكه, �سلمون, �سمك تونا, �سمك معلب, �سمك مملح, �سمن نباتي, �سوربات حلوم 

اأ�سماك حلوم الدواجن والطيور, مك�سرات حم�سرة, منتجات احلليب, حلوم معلبة, حلوم 

مطبوخة, حلوم حمفوظة, حلوم, لنب رائب فواكه وخ�سراوات حمفوظة جممدة جمففة 

ومطبوخة, االأجبان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار البهجة املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159576

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 70 ر.ب: 123, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159577

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وتف�سيل املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�سوخ املحافظة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159580

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافترييــات، خدمـــات املطاعــــم،  املقاهـــي، خدمــات  التموين بالطعام وال�سراب، خدمـــات 

خدمــات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ض املرجان للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 704 ر.ب: 312، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160634

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )تقدمي وجبات األأكل من طعام و�سراب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �ساللة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/23

-84-



اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159399

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التم�يلية )التاأمني، ال�س�ؤون التم�يلية، ال�س�ؤون املالية وال�س�ؤون العقارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال ام لل�سرافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 6309 دبي، اإلإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر م�اد الدعاية واإلإعالن )الدعاية واإلإعالن واإدارة وت�جيه اإلأعمال وتفعيل الن�ساط 

املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال ام لل�سرافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:6309 دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159550

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س )املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد را�سد اداي�دى اإبراهيم ك�تى كهاليار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159551

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية واإلإعالن واإدارة وت�جيه اإلأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما للعط�ر ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:49496 دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159552

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عط�ر )م�ستح�سرات تبيي�س اإلأقم�سة وم�اد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �ساب�ن، عط�ر وزي�ت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�س�ل 

) ل��سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما للعط�ر ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:49496 دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160032

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأماكن اإلإقامة امل�ؤقتة )خدمات ت�فـري اإلأطعمة وامل�سروبات، اإلإي�اء امل�ؤقت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جممع البندر للحل�يات واملاأك�إلت ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع امللك عبداللـه الثاين، داب�ق، عمان، اإلأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160033

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قه�ة )القهـ�ة وال�ساي والكاكاو وال�سكر والقهـ�ة اإل�سطناعية، اإلأرز، التابي�كا وال�ساغ�، 

الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سن�عة من احلب�ب، اخلبز والفطائر واحلل�يات، احلل�يات املثلجة، 

ع�سل النحل والع�سل اإلأ�س�د، اخلمرية وم�سح�ق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات(

الت�ابل )البهـارات، الثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جممع البندر للحل�يات واملاأك�إلت ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع امللك عبداللـه الثاين، داب�ق، عمان، اإلأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160034

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قه�ة )القهـ�ة وال�ساي والكاكاو وال�سكر والقهـ�ة اإل�سطناعية، اإلأرز، التابي�كا وال�ساغ�، الدقيق 

املثلجة،  احلل�يات  واحلل�يات،  والفطائر  اخلبز  احلب�ب،  من  امل�سن�عة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل اإلأ�س�د، اخلمرية وم�سح�ق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات( 

الت�ابل )البهـارات، الثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جممع البندر للحل�يات واملاأك�إلت ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع امللك عبداللـه الثاين، داب�ق، عمان، اإلأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160035

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأماكن اإلإقامة امل�ؤقتة )خدمات ت�فـري اإلأطعمة وامل�سروبات، اإلإي�اء امل�ؤقت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جممع البندر للحل�يات واملاأك�إلت ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع امللك عبداللـه الثاين، داب�ق، عمان، اإلأردن.

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160132

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�سط�انات ومكاب�س  اللحم )امل�ت�ر�س واملحركات،  اآإلت ك�سط 

امل�ت�ر�س واملحركــــات، وحاقنــــات امل�تــــ�ر�س واملحركــــات، راأ�س 

اإل�سط�انـــة امل�تـــ�ر�س واملحركات، بادئات امل�ت�ر�س واملحركات، ع�ادم امل�ت�ر�س واملحركات، 

م�سخات  املاء،  اإزالة  م�سخات  الديزل،  مبحركات  تعمل  التي  امل�لدات  الديزل،  حمركات 

مكافحة احلريق، م�لدات اللحام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلرارات واملعدات الزراعية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 861، اأنا�ساإلي، ت�سيناي - 600002، تاميل نادو، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160263

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستحــ�سرات جتمـــيل )م�ستح�ســـرات تبيي�س اإلأقم�سة وم�اد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي 

وزي�ت عطرية،  �ساب�ن، عط�ر  وك�سط،  وجلـــي  و�ســـقل  تنظيــف  م�ستحــ�سرات  املالبـــ�س، 

م�ستح�سرات جتميل، غ�س�ل ) ل��سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما للعط�ر ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:49496 دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160264

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية واإلإعالن واإدارة وت�جيه اإلأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بري�سك لال�ستثمار �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:78208 دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160265

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل )م�ستح�سرات تبيي�س اإلأقم�سة وم�اد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي 

املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �ساب�ن، عط�ر وزي�ت عطرية، م�ستح�سرات 

جتميل، غ�س�ل ) ل��سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بري�سك لال�ستثمار �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:78208 دبي، اإلإمارات العربية املتحدة.

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160500

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )خدمات ت�فـري اإلأطعمة وامل�سروبات، اإلإي�اء امل�ؤقت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماهيندرا بار�سرام م�لت�سانداين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:118587 دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160589

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطقم حي�انات )اجللـــ�د املدب�غــة وتقليد اجلل�د املدب�غة واملنتجات امل�سن�عة من هذه 

امل�اد غري ال�رادة فـي فئات اأخرى، جل�د احلي�انات اخلام اأو املدب�غة، ال�سناديق واحلقائب 

ال�سفرية، املظالت وال�سما�سي والع�سي، ال�سياط واأطقم احلي�انات وال�سروج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستار ج�لد انرتنا�س�نال للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:92086 دبي، اإلإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160726

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية واإلإعالن واإدارة وت�جيه اإلأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريفـيز بيار علي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

اإف-14/2، )�ساب ديفايديد(، بل�ك -7 كيهكا�سان، كيه  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بل�ت منرب 

دي اإيه �سكيم منرب5، كليفت�ن، كرات�سي، باك�ستان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160727

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدإلنية )امل�ستح�سرات ال�سيدإلنية والطبية والبيطرية، م�ستح�سرات �سحية 

لالأغرا�س الطبية، اأغذية وم�اد غذائية خم�س�سة لال�ستخدام الطبي اأو البيطري، اأغذية 

لالأطفال، املكمالت الغذائية لالإن�سان واحلي�ان، الل�سقات وم�اد ال�سمادات، مادة ل�قف 

الفطريات  مبيدات  احل�سرات،  لتدمري  اإل�ستعدادات  املطهرات،  اإلأ�سنان،  �سمع  اإلأ�سنان، 

ومبيدات اإلأع�ساب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريفـيز بيار علي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

اإف-14/2، )�ساب ديفايديد(، بل�ك -7 كيهكا�سان، كيه  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بل�ت منرب 
دي اإيه �سكيم منرب5، كليفت�ن، كرات�سي، باك�ستان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160728

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  معاجني  الدوائية،  غري  الزينة  واأدوات  التجميل  )م�ستح�سرات  جتميل  م�ستح�سرات 

طبية، �سناعة العط�ر والزي�ت اإلأ�سا�سية، م�ستح�سرات التبيي�س وامل�اد اإلأخرى إل�ستخدامات 

الغ�سيل، م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريفـيز بيار علي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

اإف-14/2، )�ساب ديفايديد(، بل�ك -7 كيهكا�سان، كيه  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بل�ت منرب 
دي اإيه �سكيم منرب5، كليفت�ن، كرات�سي، باك�ستان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153176

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات ج�ية )املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجل�ي اأو املائي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاتا �سنز برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ب�مباي هاو�س، 24 ه�مي م�دي �سرتيت، م�مباي   400 001، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأوىل للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153177

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات ج�ية )املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجل�ي اأو املائي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاتا �سنز برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ب�مباي هاو�س، 24 ه�مي م�دي �سرتيت، م�مباي   400 001، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأوىل للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160527

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سي ت�سلق اجلبال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارل�ت تيلب�ري تي اإم ليمتد / �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  8 �ساري �سرتيت، لندن، دبلي� �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأوىل للملكية الفكرية       

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160529

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة إلنزإلق اإلأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارل�ت تيلب�ري تي اإم ليمتد / �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبلي� �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأوىل للملكية الفكرية       

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160531

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�س كرات ه�ائية للعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارل�ت تيلب�ري تي اإم ليمتد / �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبلي� �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأوىل للملكية الفكرية       

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160533

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة اإلأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارل�ت تيلب�ري تي اإم ليمتد / �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبلي� �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأوىل للملكية الفكرية       

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160534

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احل�ادث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارل�ت تيلب�ري تي اإم ليمتد / �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبلي� �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأوىل للملكية الفكرية       

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160535

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإلأكادمييات للرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارل�ت تيلب�ري تي اإم ليمتد / �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبلي� �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأوىل للملكية الفكرية       

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 102256

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نـــــورا واأوالدها للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125665

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ســـــوبــــــــــر ماركــــــــــت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ جحلوت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131765

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو هارون العاملية للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136019

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع )القيد مرهون( �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150923

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو الرتفـيه, خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه,  املناف�سات للتعليم  اأو  املباريات  تنظيم 

تنظيم حفالت ترفـيه, تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية اأو تعليمية, تنظيم واإدارة املوؤمترات, 

تنظيم واإدارة االجتماعات, تنظيم جوالت برفقة مر�سدين �سياحيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات اخلليج ال�ساخمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154707

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد ال�سويق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158401

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق بيع مواد البناء باجلملة واال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بهان�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158464

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات, خدمات الفنادق, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, 

مطاعم  خدمات  وا�سوكو,  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة,  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات 

اأطباق ووجبات  اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  الطعام, خدمات  اأودون و�سوبا, تزيني  معكرونة 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأروى و�سركاوؤها لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158590

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممعات ا�ستهالكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مناظر العالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158911

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات, عجالت مركبات, مقطورات مركبات, هياكل مركبات, مكائن  لعجالت  اإطارات 

للمركبات الربية, حمركات تدوير للمركبات الربية, عجالت مطلقة للمركبات الربية, 

اإطارات الهواء امل�سغوط, اأبواب للمركبات, عربات يدوية, نواب�س تعليق مركبات, مقطورات 

الدراجات  مقاعد  املركبات,  لعجالت  معدنية  اأطواق  اخللفـية,  الروؤية  مرايا  املطاعم, 

الهوائية اأو الدراجات النارية, عربات جانبية, مقاعد للمركبات, اإطارات هبوط للمركبات, 

عربات جليد مركبات, عجالت للدراجات الهوائية, اإطارات �سيارات, اأج�سام �سيارات, بطانات 

مكابح للمركبات, نعاالت مكابح املركبات, اأج�سام للمركبات, عجالت قيادة املركبات, م�سننات 

فـي  الوقود  خلزانات  اأغطية  املركبات,  مكابح  قطع  الربية,  للمركبات  ال�سرعة  تخفـي�س 

اأبواب خلفـية  اأجزاء املحركات واملكائن,  اأذرع تو�سيل للمركبات الربية, بخالف  املركبات, 
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رافعة اأجزاء من املركبات الربية, اأعمدة نقل احلركة للعربات الربية, اأكيا�س هواء, اأجهزة 

اأمان فـي ال�سيارات, عربات ترويل للتنظيف, اأجنحة لل�سيارات, م�ساحات م�سابيح, اأغطية 

�سلبة  اإطارات  للمركبات,  توجيه  اأجهزة  �ساحنات,  اأغطية  لل�سيارات,  االحتياطية  العجلة 

لعجالت املركبات, لزق لعجالت املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عي�سى بن نا�سر بن حممد احلجري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159195

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�ساكن الراحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159360

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املطيلع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160397

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية للريا�سة, مالب�س للريا�سة البدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن احلرا�سي للم�ساريع واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160478

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادات الطبية غري املتخ�س�سة, العالج الطبيعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سة �سفاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160480

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت الف�ستق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160482

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأثاث واملفرو�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإمارات لالأثاث امللكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160483

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق, ورق ف�سي, ورق ا�ست�سفاف, ورق كربون, ورق الآالت الت�سجيل, بطاقات, ورق مقوى, 

ورق تغليف, ورق تر�سيح, ورق كتابة, ورق م�سيء, ورق معجن, ورق مقوى من لباب اخل�سب 

قرطا�سية, ورق ن�سخ قرطا�سية, ورق م�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سرمي لال�ستثمارات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160484

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإزالة  اإزالة االألوان, م�ستح�سرات  اإزالة املكياج, قما�س �سنفرة, م�ستح�سرات  م�ستح�سرات 

الطالء, ماء معطر, مزيالت �سعر, �سمع اإزالة ال�سعر, زيوت عطرية, مكياج, م�ستح�سرات 

تبخري عطور, زيوت لغايات التجميل, زيوت للعطور والروائح, غ�سوالت لو�سن, الأغرا�س 

باالأظافر,  العناية  اأظافر م�ستعارة, م�ستح�سرات  التجميل, م�ستح�سرات جتميل احلواجب, 

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة, �سابون لتعرق االأقدام, مراهم الأغرا�س التجميل, 

قطع من �سابون الزينة, اأقالم احلواجب, اأ�سباغ جتميلية, حليب اللوز الأغرا�س التجميل، 

م�ستح�سرات لال�سمرار م�ستح�سرات جتميل, عطور زيوت طيارة, م�ستح�سرات جتميل 

الدهان,  اإزالة  م�ستح�سرات  امل�ستـــعارة,  الرمــو�س  لتثبيـــت  لوا�ســـق  التنحـــيف,  لغايـــات 

م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان, لغايات التجميل, م�سكرة, اأعواد البخور, م�ستح�سرات 

اأدوات  اأو مزيلة للعرق  اأو �سحية  الغ�سل الأغرا�س �سخ�سية  الهواء, م�ستح�سرات  تعطري 

النظافة, م�ستح�سرات ال�سبار الأغرا�س جتميلية, مواد هالمية للتدليك لغري االأغرا�س 

الكباد,  من  عطرية  زيوت  م�سنعة,  ال�سقة  اأظافر  جاف,  �سامبو  �سفاه,  ملمعات  الطبية, 

حناء �سبيغ جتميلي, علب اأحمر ال�سفاه, م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية, بال�سم 

التجميل,  الإزالة مواد  مناديل مبللة مب�ستح�سرات  ال�سعر,  لتنعيم  لل�سعر, م�ستح�سرات 

نباتية,  جتميل  م�ستح�سرات  عطرية,  زيوت  غذائية  منكهات  االأ�سنان,  تبيي�س  �سرائط 

التجميل,  لغايات  اأع�ساب  خال�سات  ال�سخ�سية,  بالنظافة  للعناية  طبية  غري  مطهرات 

مزيالت طالء االأظافر, �سمع االأر�سيات, غ�سول العني لي�س لغايات طبية, غ�سوالت مهبلية 

الأغرا�س ال�سحة ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق, معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية, �سموع 

رائحة  اإنعا�س  م�ستح�سرات  لالأطفال,  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل,  الأغرا�س  تدليك 

الفم الأغرا�س النظافة ال�سخ�سية, مناديل الطفل م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف, ب�سمة 

ملمع  جتميلية,  الأغرا�س  ي�ستخدم  م�سحح  للعني  جــــل  جتميل(,  م�ستح�سرات  )�سبغة 

اأظافر, مياه ماي�سالر )معقمة ومنظفة للوجه(, طالء اجل�سم الأغرا�س التجميل, �سائل 
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مطاطي )التك�س( لطالء اجل�سم الأغرا�س التجميل, معجون اأ�سنان, �سوف قطني م�سرب 

مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج, لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار, حجارة تنعيم, م�ستح�سرات 

اللوز, كهرمان عطر,  اللوز, �سابون  القاب�سة, زيت  االأدوية  جلخ, حجارة حالقة مطهرة 

اأعواد قطن الأغرا�س  م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام, �سابون حالقة, طالء ال�سفاه, 

املدبوغ,  اجللد  ق�سر  م�ستح�سرات  الب�ســـرة,  تبييــ�س  كرميات  جتميلية,  اأقنعة  التجميل, 

خ�سب معطر, غ�سوالت للفم لي�ست لغايات طبية, ملمع اأظافر, م�ستح�سرات مكياج, غ�سول 

رمو�س  ال�سعر,  جتعيد  م�ستح�سرات  لل�سعر,  ملونات  لالأحذية,  كرميات  لل�سعر,  لو�سن, 

اأطقم  الزينة,  لغايات  ملونات  لالأحذية,  �سمع  للرمو�س,  جتميل  م�ستح�سرات  م�ستعارة, 

جتميل, م�ستح�سرات جتميل, اأقالم جتميلية, كرميات جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة ال�سرق الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160486

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وت�سفـيف ال�سعر واحلالقة للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن امل�سعودي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160488

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  ال�سيارات,  واإ�سالح  �سيانة  التزفـيت,  امل�ساعد,  واإ�سالح  تركيب 

اأجهزة  االآالت واملعدات املكتبية, تاأجري معدات االإن�ساء, تنظيف املداخن, تركيب واإ�سالح 

تكييف الهواء, االإن�ساء, االإن�ساءات حتت املاء, هدم املباين, مقاومة ال�سداأ, طالء اأو اإ�سالح 

تاأجري  الرطوبة,  ملنع  املباين  معاجلة  امل�ستودعات,  واإ�سالح  اإن�ساء  االإ�سارات,  اأو  الالفتات 

و�سيانة  تركيب  الغ�سيل,  املركبات,  غ�سل  املالب�س,  تنظيف  النوافذ,  تنظيف  احلفارات, 

دهان  املظالت,  اإ�سالح  االأنابيب,  خطوط  و�سيانة  اإن�ساء  البناء,  االآلية,  املعدات  واإ�سالح 

ن�سب  املركبات,  �سيانة  املوانئ,  اإن�ساء  املركبات,  تلميع  واخلارجية,  الداخلية  االأ�سطح 

ال�سقاالت, ال�سنفرة بالرمل, االإ�سالح حتت املاء, تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين, حفر 

اآالت كن�س الطرق, خدمات الت�سقيف و�سع  اإن�ساء, تاأجري  االآبار, تاأجري الرافعات معدات 

االأ�سقف, تنظيف ال�سوارع, اإ�سالح اأقفال احلماية, جتديد االأعمال الفنية, تركيب االأبواب 

والنوافذ, �سيانة برك ال�سباحة, خدمات اإعادة تعبئة خراطي�س احلرب اجلاف, ا�ست�سارات 

اأو الغاز, تاأجري م�سخات  اإن�سائية, خدمات النجارة, عمليات احلفر العميقة الآبار النفط 

ال�سرف, اإ�سالح اأ�سالك الطاقة, مد الكابالت, خدمات مكافحة االآفات بخالف امل�ستخدمة 

لغايات الزراعة وتربية االأحياء املائية والب�ستنة والغابات, خدمة التمديدات حتت االأر�س, 

املركبات  �سحن  الفـي�سانات,  من  احلماية  معدات  واإ�سالح  تركيب  الكهربائيني,  خدمات 

الكهربائية, خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سندم للخدمات العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160489

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سا�س االإبداع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160491

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س, تف�سيل املالب�س, تف�سيل الفراء ح�سب الطلب, اخلياطة, تعديل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو�سان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160492

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, تغيري بطاريات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحرك الذهبي لقطع غيار ال�سيارات واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160493

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي, املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل االإتقان للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160494

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, فطائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سمو الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160495

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الب�سائع, ال�سحن بال�سفن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزيزا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160496

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي, ا�ستوديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ي�سرا املخينية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160497

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة واالأحذية واحلقائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأم �سلمة بنت دهب لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160499

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب )قهوة و�سويت(, خدمات املقاهي )تو�سيل طلبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار بو�سر امل�سرقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160511

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اإدارة االأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة القيمة امل�سافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160512

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات, تاأجري املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيارات ال�سكيلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160513

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات املطاعم, تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طروادة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160515

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد الطبيعة املثالية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160516

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س ال�سالمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160517

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤيا املتحدة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160518

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روح وريحان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160519

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املعدات الثقيلة مثل الرافعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبال للت�سويق وال�سناعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160520

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي, واملقاهي التي تقدم م�سروبات 

اأ�سا�سا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160522

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والعطور واالأحذية واحلقائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدوارج للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160525

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اليحمدي احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160528

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الرخام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خالد العزاين التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160530

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع التبغ ومنتجاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يو�سف بن حميد بن �سامل العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160532

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز للحلويات والفطاير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ليايل تنوف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160536

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة )ال�سقق الفندقية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوقت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160539

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات, اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ح�سان ريا�س لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160541

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فنون وعلوم ت�سميم واإقامة املباين, اال�ست�سارات املعمارية, ر�سم ت�ساميم وخمططات االإن�ساء, 

الت�سميم ال�سناعي, الهند�سة, االأبحاث امليكانيكية, ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة, 

حتليل املياه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املجدري لال�ست�سارات الهند�سية واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160542

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات, تاأجري ال�سقق, مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية, تاأجري املكاتب, عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املجدري لال�ست�سارات الهند�سية واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160543

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قاب�ســـات كلت�ســـات, بخـــالف امل�ستخدمـــة للمركبات الربية, م�سخات اأجزاء اآالت اأو مكائن 

اأو حمركات, اآالت واأجهزة تنظيف كهربائية, اآالت جرف, حفارات اآالت, اآالت تق�سيم, لقم 

حفر اأجزاء اآالت, حمركات كهربائية بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية, رافعات اأجهزة رفع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن م�ستاق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160545

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو ج�سار الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160546

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف ال�سلع, تغليف الب�سائع, خدمات التعبئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخل�سراء للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160549

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خلاليا  اخل�سب  من  قطع  للمالب�س,  اأرفف  مكاتب,  اأثاث  اأثاث,  مكاتب  مكتـــبات,  رفـــوف 

لوازم غري  اأثاث,  اأرفف  فر�سات,  ن�سد طاوالت, طاوالت,  بذراعني,  كرا�سي  اأثاث,  النحل, 

معدنية لالأثاث, اأثاث معدين, فر�سات من الق�س, �ستائر من اخلرز, �سكك لل�ستائر, رفوف 

زينة  حبال  لل�ستائر,  م�سابك  لل�ستائر,  ق�سبان  لالأثاث,  البال�ستيك  من  حواف  لالأثاث, 

لل�ستائر, اأرفف لالأواين, و�سائد هوائية لي�ست لغايات طبية, فر�سات هوائية لي�ست لغايات 

ن�سيجية  �ستائر  الورق,  من  �ستائر  االأليفة,  للحيوانات  و�سائد  اأثاث,  كتب  م�ساند  طبية, 

داخلية من مواد ن�سيجية, اأجرا�س اأبواب, غري معدنية, غري كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة اخلليج لالأثاث واملفرو�سات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160552

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س, تعديل املالب�س, خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفان ال�ساملة للتجارة والت�سميم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160553

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البريق لال�ستثمارات الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160554

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات, اإدارة العمارات, تاأجري ال�سقق, مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية, ال�سوؤون 

العقارية, تاأجري العقارات, ال�سم�سرة, خدمات وكاالت العقارات, حت�سيل االإيجارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االحتاد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160559

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل, تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين, تنظيف ال�سوارع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تنظيـــــــــفكو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160561

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملاكينات اخلياطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: من�سور اخل�سيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160562

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )مقاوالت البناء والت�سييد )اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية وغري ال�سكنية((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمرو العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160563

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )�سالونات التجميل(, خدمات ت�سريح ال�سعر )�سالونات التجميل(, 

العناية باأظافر اليدين )�سالونات التجميل(, خدمات العناية باجلمال )�سالونات التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�سورت لال�ستثمارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160569

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم,  خدمات  املقاهي,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قناديل البحر الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160570

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الباز االأ�سود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160571

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال, عر�س ال�سلع, الت�سويق اال�ستهدافـي, تنميط امل�ستهلك الأغرا�س 

جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الريالني للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160572

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة لالأع�ساب الطبيعية واخللطات الدوائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سراع ال�سحراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160573

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ظفار لل�سالمة البيئية واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160575

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق منتجات حبوب, خمبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سريو�س �سمد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160720

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�س�س الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160789

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن خمي�س بن �سليمان العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160316

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بن ثاين و�سريكه املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154573

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل, امل�ساج, التدليك, العناية باأظافر اليدين, خدمات احلمامات 

البخارية, خدمات الت�سمي�س, خدمات املنتجعات ال�سحية, خدمات العناية باجلمال, اإزالة 

ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رموز االأمل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159649

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رخاء ال�سرقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159056

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي, املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمين بن طالب العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160917

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كلوريدات, كلوريدات مل�سابح املياه, بيرتوكيماويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سني واك�سيو و�سيو الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158644

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا )اال�ست�سارات االإدارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات بوابة ال�سرق االأو�سط العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158936

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاجلة املركبات مبواد م�سادة لل�سداأ )البيع باجلملة ملواد البناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سماء لال�ستثمار العاملي والتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146767

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سموخ الطائر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137500

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وتف�سيل ال�ستائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط احلرير لال�ستثمار �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157840

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ريحانة العني للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158962

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدانة لالأعمال احلديثة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156641

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اله�ساب العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160340

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الها�سمي للتجارة واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158706

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عربات جانبية, عربات الرتام, مركبات نقل برية, جوية, مائية وال�سكك احلديدية, �سيارات 

بدون �سائق �سيارات م�ستقلة, �سيارات قيادة ذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق الفخامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149740

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تكافل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 94247

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كي املالب�س, غ�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سهد لالأعمال �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154952

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجرة الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151921

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع املواد الغذائية( حمالت الت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرقان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/18

-141-



اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137812

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلرا�سة االأمنية واملراقبة االأمنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خدمات االأمن وال�سالمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153607

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور, م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريان املتحدة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157349

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات, خدمات وكاالت العقارات, وكالء االإ�سكان, تثمني العقارات, اإدارة العقارات, 

اإدارة العمارات, تاأجري ال�سقق, مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية, تاأجري املكاتب, عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخطط لال�ستثمارات الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159952

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن �سيدالنية, حفاظات اأطفال على �سكل �سراويل من الورق 

وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة, فوط �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فطن زرين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160068

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلج ال�سراة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160381

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن �سيدالنية, حفاظات اأطفال على �سكل �سراويل من الورق 

وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة, فوط �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فطن زرين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160382

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن �سيدالنية, حفاظات اأطفال على �سكل �سراويل من الورق 

وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة, فوط �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فطن زرين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160550

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة, خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة 

الكانتينات, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤي �سامل الغافري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 142769

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

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

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

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

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: زواياء بركاء الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 120 ر.ب: 320

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/1/10م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/10م
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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
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 

�لت�شجيل
2001/1/22التجارة وال�سناعةهرتز �سي�ستم، انك17754

2000/11/19التجارة وال�سناعةهرتز �سي�ستم، انك27753

2001/3/2التجارة وال�سناعةبي بي جي اند �سرتيز اوهايو، انك37783

2000/10/17التجارة وال�سناعةبي بي جي اند �سرتيز اوهايو، انك47784

2002/12/29التجارة وال�سناعةتيتلي جي بي ليمتد57971

2013/12/15التجارة وال�سناعةاندفكو ليمتد677510

2013/12/15التجارة وال�سناعةاندفكو ليمتد777511

2013/12/15التجارة وال�سناعةاندفكو ليمتد877512

2003/2/9التجارة وال�سناعةمونديليز يوروب جي ام بي ات�س98039

2016/5/26التجارة وال�سناعةحممد علي هالل زاهر األأخزمي1078244

2009/10/26التجارة وال�سناعةزينو دافـيدوف ا�س اآ1144389

2001/8/28التجارة وال�سناعةاأن- فـي. نيوتري�سيا128374

2014/3/4التجارة وال�سناعةمونديفار ما ايه جي1379634

2014/3/4التجارة وال�سناعةمونديفار ما ايه جي1479626

2006/6/25التجارة وال�سناعةمار�س هور�سكري يو كيه ليمتد1531126

2016/1/5التجارة وال�سناعةمار�س، اإنكوربوريتد1681173

2016/1/5التجارة وال�سناعةمار�س، اإنكوربوريتد1785906
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 

�لت�شجيل
2005/5/6التجارة وال�سناعةمار�س، اإنكوربوريتد1830536

2016/1/5التجارة وال�سناعةمار�س، اإنكوربوريتد1981172

2016/10/4التجارة وال�سناعةمار�س، اإنكوربوريتد2081930

2003/10/3التجارة وال�سناعةمار�س، اإنكوربوريتد218233

2016/1/5التجارة وال�سناعةمار�س، اإنكوربوريتد2285907

2002/6/24التجارة وال�سناعةمار�س، اإنكوربوريتد238215

2002/6/22التجارة وال�سناعةمار�س، اإنكوربوريتد248217

2016/1/5التجارة وال�سناعةدبليو ام. ريغلي جونيور كومبني2586109

2016/1/5التجارة وال�سناعةدبليو ام. ريغلي جونيور كومبني2686108

2016/5/29التجارة وال�سناعةدبليو ام. ريغلي جي ار كومبني2784860

2016/5/29التجارة وال�سناعةدبليو ام. ريغلي جونيور كومبني2884861

2005/9/21التجارة وال�سناعةفـي�ستل اليكرتونيك فـي تيكاريت ا ا�س2930656

2005/9/21التجارة وال�سناعةفـي�ستل اليكرتونيك فـي تيكاريت ا ا�س3030655

2005/9/21التجارة وال�سناعةفـي�ستل اليكرتونيك فـي تيكاريت ا ا�س3130654

2014/9/7التجارة وال�سناعة�سليم رميا واأبناوؤه )هولدنغ( �س.م.ل3281272

2015/3/4التجارة وال�سناعة�سكت�سرز يو ا�س ايه انك3383566

3428010
لومو�س نوفولن تكنولوجي 

جي ام بي ات�س
2004/12/20التجارة وال�سناعة

3528011
لومو�س نوفولن تكنولوجي 

جي ام بي ات�س
2005/10/10التجارة وال�سناعة

3679405
بي تي اندوفود �سوك�سي�س

ماكمور ت.ب.ك
2014/3/25التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 

�لت�شجيل

3779406
بي تي اندوفود �سوك�سي�س 

ماكمور ت.ب.ك
2014/3/25التجارة وال�سناعة

2005/9/21التجارة وال�سناعةميجر ان�سرتومنت�س ليميتد3831082

2013/9/24التجارة وال�سناعةكارنيجي ميلون يونيفـري�سيتي3977775

2013/9/24التجارة وال�سناعةكارنيجي ميلون يونيفـري�سيتي4077776

2013/9/24التجارة وال�سناعةكارنيجي ميلون يونيفـري�سيتي4177777

2005/11/29التجارة وال�سناعة�سركة العي�سى التجارية4229513

2016/1/5التجارة وال�سناعة�ستاندر اإنرن.وير كمبني ليمتد4378653

2005/6/6التجارة وال�سناعةداني�سي كافـي ا�س. بي. ايه4429430

2005/12/6التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد4529523

2005/12/6التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد4629524

2005/12/6التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد4729486

2005/12/6التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد4829484

2014/6/9التجارة وال�سناعة�سركة غابكورب م.د.م.�س4980097

2006/2/8التجارة وال�سناعةالبنك األأهلي املتحد )�س.م.ب(5029991

2006/2/8التجارة وال�سناعةالبنك األأهلي املتحد )�س.م.ب(5129992

2006/2/8التجارة وال�سناعةالبنك األأهلي املتحد )�س.م.ب(5229993

2006/2/8التجارة وال�سناعةالبنك األأهلي املتحد )�س.م.ب(5329994

2011/12/6التجارة وال�سناعةتود�س ا�س بي ايه5429535

2005/6/29التجارة وال�سناعةتود�س ا�س بي ايه5529539

2005/6/29التجارة وال�سناعةتود�س ا�س بي ايه5629540

2014/4/28التجارة وال�سناعةمرا�س للوجهة الرتفـيهية �س.ذ.م.م5777180
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 

�لت�شجيل
2014/4/28التجارة وال�سناعةمرا�س للوجهة الرتفـيهية �س.ذ.م.م5877181

2014/4/28التجارة وال�سناعةمرا�س للوجهة الرتفـيهية �س.ذ.م.م5977178

2014/4/28التجارة وال�سناعةمرا�س للوجهة الرتفـيهية �س.ذ.م.م6077176

2014/4/28التجارة وال�سناعةمرا�س للوجهة الرتفـيهية �س.ذ.م.م6177175

2001/10/21التجارة وال�سناعةال تي دبليو ات�س بي، ال ال �سي628170

2013/8/20التجارة وال�سناعةكي ار بي ال ليمتد6376523

6430805
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن (
2005/9/21التجارة وال�سناعة

2014/3/25التجارة وال�سناعةم�سنع زألل للمياه6579143

6675347
�سركة الرواد العاملية خلدمات 

التعليم �س.م.ع.م
2016/11/8التجارة وال�سناعة

6781579
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)تويوتا موتور كوربوري�سن(
2014/8/6التجارة وال�سناعة

6829575
ويكوز - �ساجينفابريك ويلهيلم ات�س. 

كوملان جي ام ب ات�س اندكو.كيه جي
2005/6/29التجارة وال�سناعة

6929574
ويكوز - �ساجينفابريك ويلهيلم ات�س. 

كوملان جي ام ب ات�س اندكو.كيه جي
2005/6/29التجارة وال�سناعة

7029573
ويكوز - �ساجينفابريك ويلهيلم ات�س. 

كوملان جي ام ب ات�س اندكو.كيه جي
2005/6/29التجارة وال�سناعة

2014/4/17التجارة وال�سناعةان بي ايه بروبرتيز، انك7178670

729043
�سركة �سناعات األأغذية املتحدة 

املحدودة
2001/9/10التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 

�لت�شجيل
2014/2/17التجارة وال�سناعةتاوفاذرز ليمتد7378982

2014/2/13التجارة وال�سناعةتاوفاذرز ليمتد7478981

2014/3/26التجارة وال�سناعةتاوفاذرز ليمتد7578980

2014/4/17التجارة وال�سناعةتاوفاذرز ليمتد7678979

7777161
�سركة مطاحن الدقيق واملخابز 

الكويتية )�س.م.ك(
2013/9/8التجارة وال�سناعة

7877162
�سركة مطاحن الدقيق واملخابز 

الكويتية )�س.م.ك(
2013/9/8التجارة وال�سناعة

7977163
�سركة مطاحن الدقيق واملخابز 

الكويتية )�س.م.ك(
2013/9/8التجارة وال�سناعة

2014/4/21التجارة وال�سناعةفارم قري�س األ األ �سي8080891

2014/5/11التجارة وال�سناعةفارم قري�س األ األ �سي8180890

2014/4/17التجارة وال�سناعةفارم قري�س األ األ �سي8280889

2014/5/13التجارة وال�سناعةفارم قري�س األ األ �سي8380888

2005/12/6التجارة وال�سناعة�سن اند �ساند �سبور ت�س �س.ذ.م.م8430462

2005/6/19التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي8529926

2005/6/19التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي8629925

2005/6/19التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي8729923

2005/6/19التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي8829922

2005/6/19التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي8929921

2005/7/5التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي9029918

2005/6/19التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي9129917

-151-



اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 

�لت�شجيل
2005/6/19التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي9229907

2005/6/19التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي9329892

2005/7/10التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي9429891

2005/7/5التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي9529890

2005/7/2التجارة وال�سناعةمر�سيد�س - بنز جروب ايه جي9629889

2014/3/26التجارة وال�سناعةبي اأم فران�سايز براند�س األ األ �سي9779142

2014/3/26التجارة وال�سناعةبي اأم فران�سايز براند�س األ األ �سي9879141

2013/2/18التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة روابي الظاهرة9967160

2011/12/24التجارة وال�سناعةجبل األبان للتجارة10067800

2005/5/22التجارة وال�سناعة�سركة منتجات البويل املحدودة10129309

2005/5/22التجارة وال�سناعة�سركة منتجات البويل املحدودة10229308

10361933
�سركة نور للمرطبات 

واملواد الغذائية
2015/1/11التجارة وال�سناعة

2013/7/16التجارة وال�سناعة�سركة اخلليج لل�سناعات البال�ستيكية10478097

2013/10/12التجارة وال�سناعة�سعيد مبارك بهوان و�سركاه �س.م.م10579170
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 

�لت�شجيل

170720
ابريل انرتنا�سونال اإنرتبرايز 

بي اإي. ال تي دي
2014/9/18التجارة وال�سناعة

270721
ابريل انرتنا�سونال اإنرتبرايز 

بي اإي. ال تي دي
2014/9/18التجارة وال�سناعة

2012/10/14التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة األإمارات العامة للبرتول369215

2012/6/18التجارة وال�سناعةديل اإنك468580

2013/7/10التجارة وال�سناعةديل اإنك568584
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ا�ستــدراك

تنوه وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وترويج �ال�شتثمار �إلى �أنــه قد وقع خطاأ مـادي عنـد ن�شر بيانات 

ت�شجيل �لعالمة �لتجارية رقم )160258(، �ملن�شورة فـي �جلريدة �لر�شميـة �لعدد )1475(، 

�ل�شادر بتاريـخ 15 جمادى �الآخرة 1444هـ، �ملو�فــــق 8 يناير 202٣م، �إذ ورد �شكل �لعالمة كاالآتي: 

وال�سحيــــــح هـــــو:

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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�سامل بن خلفان بن �سيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكنان للم�ساريع املتحدة �ش.م.م

يعلن �شامل بن خلفان بن �شيف املعمري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة اأكنان للم�شاريع املتحدة 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 7046901، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢0٢٢/1٢/٢6م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99575440
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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل و�سامي �ش.م.م

يعلن �شامل بن خلفان بن �شيف املعمري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة �شامل و�شامي �ش.م.م، 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1019٢11، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
الغـيــــــر،  اأمــــام  الت�شفـيــــــة  ال�شركـــــــة فـي  ٢0٢٢/1٢/٢6م، وللم�شفــي وحــده حــــــق متثيــــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: 99575440
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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن خمي�ش بن �سعيد اجلديلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن خمي�ش بن �شعيد اجلديلي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة �شهم اجلزيرة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1001304، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 92 ر.ب: 421
هاتف رقم: 95222267

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

جافايد اقبال ح�سني حممد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأقمار الن�سور الوطنية �ش.م.م 
يعلن جافايد اقبال ح�شني حممد اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة اأقمار الن�شور الوطنية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 13٢1٢87،  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة 
الغـيــــر،  اأمــــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــــل  وحـده  وللم�شفـــــي  ٢0٢٢/1٢/٢9م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

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

�ش.ب: 89 ر.ب: 135
هاتف رقم: 98999497 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن حممد بن �سامل الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة واحة الظفرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة واحة الظفرية للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 10393٢3، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 40 ر.ب: 400
هاتف رقم: 95288440 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة وادي الظفرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة وادي الظفرية للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1119٢64، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 25 ر.ب: 421
هاتف رقم: 95288440 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإبراهيم بن عبداللـه بن اأحمد الب�سطي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكا�سر الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن اإبراهيم بن عبداللـه بن اأحمد الب�شطي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة الكا�شر الوطنية 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1003930، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية�سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 429 ر.ب: 311

هاتف رقم: 94386666 
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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سيف بن خلفان بن وليد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم منح للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  منح  �شهم  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  البو�شعيدي  وليد  بن  خلفان  بن  �شيف  يعلن 
التفاق  وفقا   ،1159413 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية، 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢0٢٢/1٢/٢7م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الداخلية

�ش.ب: 29 ر.ب: 619
هاتف رقم: 96014741 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن اأحمد بن عبـداللـه العبادي الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �ساللة للخدمات الزراعية والبيطرية �ش.م.م

�شركــــة �شاللة  بت�شفـيــة  اأنــــه يقوم  الروا�ش  العبادي  اأحمد بن عبداللـه  بن  يعلن حممد 
للخدمات الزراعية والبيطرية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢0٢٢/1٢/1٢م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،٢٢111٢٢
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار 
هاتف رقم: 92586644 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن عامر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف البحر للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  البحر  �شركــــة طيف  بت�شفـيــة  اأنــــه يقوم  اأحمد بن حممد بن عامر احلجري  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ،1118917 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 400 ر.ب: 421
هاتف رقم: 99450073 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممود بن �سخي بن حممود البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة العاملية لال�ستثمار �ش.م.م
العاملية  �شركــــة احلياة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  البلو�شي  �شخي بن حممود  بن  يعلن حممود 
وفقا   ،10٢1868 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  لال�شتثمار 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢0٢٢/1٢/٢0م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب: 684 ر.ب: 133
هاتف رقم: 99329996

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

يو�سف بن �سعيد بن �سيف احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد �سحار امل�ستقبل للتجارة �ش.م.م
يعلن يو�شف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة رواد �شحار امل�شتقبل 
اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1٢٢451٢، وللم�شفي  لـــدى  للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 94948949

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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جا�سم بن حممد بن �سالح البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور ال�سرقية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ال�شرقية  �شقور  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  البلو�شي  �شالح  بن  حممد  بن  جا�شم  يعلن 
الـتجــاري بالرقـــم 1553801،  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـــة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 99733331

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن عامر بن �سعيد امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم اخلالدية - ت�سامنية

يعلن حممد بن عامر بن �شعيد امل�شلحي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة ن�شائم اخلالدية - ت�شامنية، 
اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢78633، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  وامل�شجلة لدى 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 93236226 
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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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هيثم بن نا�سر بن مرهون الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سيوح اخلزينة �ش.م.م

يعلن هيثم بن نا�شر بن مرهون الرحبي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريع �شيوح اخلزينة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1178٢06، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 420 ر.ب: 400
هاتف رقم: 92039595 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سالح بن عبداللـه بن �سالح الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو قب�ش الفار�سي - تو�سية

اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة اأبو قب�ش الفار�شي -  يعلن �شالح بن عبداللـه بن �شالح الفار�شي 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1168439، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 29 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92322069 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االن�سجام للم�ساريع �ش.م.م

يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة االن�شجام للم�شاريع 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1٢91819 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢0٢3/1/1م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

جمعة بن حمد بن علي النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحامة للتجارة �ش.م.م

للتجارة  ال�شحامة  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  النعيمي  علي  بن  حمد  بن  جمعة  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1356046، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 43237 ر.ب: 111
هاتف رقم: 92824202 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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م�سلم بن علي بن �سامل عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكادر العربي للمقاوالت �ش.م.م

يعلن م�شلم بن علي بن �شامل عامر جيد اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة الكادر العربي للمقاوالت 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1136536، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢0٢٢/1٢/٢6م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
حمافظة ظفار

�ش.ب: 1532 ر.ب: 114
هاتف رقم: 98577773

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

جابر بن �سامل بن حمد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروب بدية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن جابر بن �شامل بن حمد املالكي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة دروب بدية للتجارة واملقاوالت - 
بالرقــــم 11٢4996، وللم�شفي وحـده  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 95611114 
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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب علي الدح و�شركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاحل مرتوب للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب علي �لدح و�سركاه �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �ساحل مرتوب للتجارة �ش.م.م, 

و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ٥٠٨١٠٣٣, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 

�أمــام �لغـيــــر,  ٢٠٢٢/١١/٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 

�ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�سفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

الغربة -والية بو�شر- حمافظة م�شقط
�ش.ب:٤٥٧ ر.ب:١١٢ 

 هاتف رقم:٩٧٧٧٠٤٧٧ فاك�ش رقم:٢٤٧٩٥٥٥١ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
�شالح بن هديب بن �شالح ال�شعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج العريق للتجارة - تو�شية

يعلن �سالح بن هديب بن �سالح �ل�سعدي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �أبر�ج �لعريق للتجارة - 

تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٥٢٧٣, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 

٢٠٢٢/١٢/٢٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

 والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٥١٩ ر.ب:٣١٥ 

 هاتف رقم:٩٢٠٨٠٦٤٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هال فن�ش �ش.م.م

يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد �لكويلي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة هال فن�ش �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  ١٢٢٦٣٩٩, وفقا التفاق �ل�سركاء  �لـتجاري بالرقـم  �أمانة �ل�سجل  و�مل�سجلة لدى 

٢٠٢٢/١٢/٢١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

�ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
 هاتف رقم:٩٢٨١٥٦٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ليايل فن�ش للتجارة �ش.م.م

يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد �لكويلي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ليايل فن�ش للتجارة 

�ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧٧٧٤٠, وفقا التفاق �ل�سركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

دار�شيت - والية مطرح - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم:٩٢٨١٥٦٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو موؤيد الكويلي الدولية �ش.م.م

يعلن نا�سر بن خمي�ش بن حممد �لكويلي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �أبو موؤيد �لكويلي 

�لدولية �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩١٩٤٥, وفقا التفاق 

�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 

تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم:٩٢٨١٥٦٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
اأ�شعد بن عايل بن خمي�ش العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شنا املكارم �ش.م.م

يعلن �أ�سعد بن عايل بن خمي�ش �لعامري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سنا �ملكارم �ش.م.م, 

و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٧٢٦٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة 

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

�ش.ب:٢٢٤ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٦٠٠٠٨١٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

�شعيد بن جمعة بن �شعيد النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النعيمي للرخام �ش.م.م
يعلن �سعيد بن جمعة بن �سعيد �لنعيمي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لنعيمي للرخام 

�ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٠٠٢٠, وفقا التفاق �ل�سركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اخلو�ش - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٢٣٣٥ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٣٥٥٨٥٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االختيار للبناء واالإن�شاء �ش.م.م
يعلن �سعيد بن جمعة بن �سعيد �لنعيمي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �الختيار للبناء و�الإن�ساء 

�ل�سركاء  التفاق  وفقا   ,١١٠٨٤٨٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

اخلو�ش - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٢٣٣٥ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٣٥٥٨٥٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

اأحمد بن �شيف بن ح�شن البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوبار الدولية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سيف بن ح�سن �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �أوبار �لدولية �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�سركاء  وفقا التفاق   ,١٠٤٢٤٥٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  ٢٠٢٢/١١/١٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

 والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٢٠٨ ر.ب:١٣٤ 

هاتف رقم:٩٩٣٣٦٦٣٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوبار للمعدات �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سيف بن ح�سن �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �أوبار للمعد�ت �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�سركاء  وفقا التفاق   ,١٦٩٩٨٢٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  ٢٠٢٢/١١/١٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

 غال - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٣٢٣٣ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٩٣٣٦٦٣٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

عبدالرحمن بن جامع دعايل بيت �شواخرون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوم ظفار احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�لرحمن بن جامع دعايل بيت �سو�خرون �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنوم ظفار 

�حلديثة للتجارة �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢١٨٤٩, وفقا 

فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٨م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء  التفاق 

�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٤١١٠١١١ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفنار ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبد�لرحمن بن جامع دعايل بيت �سو�خرون �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لفنار �ل�ساملة 

 ،١٠١٣٢١٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م,  و�ملقاوالت  للتجارة 

٢٠٢٢/١٢/٢٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي  وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 

�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٥٣٣٩٩٠٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

خالد بن �شعيد بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأر�ش اخل�شراء احلديثة �ش.م.م

يعلن خالد بن �سعيد بن حمد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �الأر�ش �خل�سر�ء �حلديثة 

�ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٣٥٥٦, وللم�سفي وحـده حــــــق 

فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٠٤٢ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٣٦٦١٦١٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار اخلوير للتجارة �ش.م.م

يعلن خالد بن �سعيد بن حمد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �أنو�ر �خلوير للتجارة �ش.م.م, 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٧٨٢٦٥٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة 

�ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٠٤٢ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٣٦٦١٦١٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

�شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأبراج الظفرية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �سعيد بن حممد بن �سامل �لها�سمي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �أبر�ج �لظفرية للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٥٧٤٠, وللم�سفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٤٠ ر.ب:٤٠٠ 
هاتف رقم:٩٥٢٨٨٤٤٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة اجلزيرة اخل�شراء العاملية للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سعيد بن حممد بن �سامل �لها�سمي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �جلزيرة �خل�سر�ء �لعاملية 

وللم�سفي   ,١٢٤٤١٢٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٤٠ ر.ب:٤٠٠ 
هاتف رقم:٩٥٢٨٨٤٤٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

حم�شن بن م�شعود الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الروي�ش للخدمات �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لروي�ش للخدمات �ش.م.م,  يعلن حم�سن بن م�سعود �لها�سمي 

و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧١٤٧١, وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 

٢٠٢١/١٢/٣٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

  والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم:٩٩٦٦٦٠٤١ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
اأحمد بن �شليمان بن علي الكلباين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة اجلناة للتجارة - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن �سليمان بن علي �لكلباين �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة و�حة �جلناة للتجارة - 

ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٠٩٥٩٠, وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة 

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

  والية عربي - حمافظة الظاهرة
هاتف رقم:٩٨٨٤٨٨٨٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

�شامي بن �شعيد بن عبداللـــه النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ت�شييد اجلزيرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سامي بن �سعيد بن عبد�للـه �لنبهاين �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ت�سييد �جلزيرة 

للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٣٧٥٢، 

وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة 

�الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

  والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٥٥٠ ر.ب:١١٣ 

هاتف رقم:٩٨٩٨٩٥٨٥ -٩٩٢٦٨٦٧٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
حمدان بن �شيف بن عامر العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن العوامر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حمد�ن بن �سيف بن عامر �لعامري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ح�سن �لعو�مر للتجارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٨١٩٦, وفقا التفاق 

�لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٧م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٧٥ ر.ب:٣٢٠ 
هاتف رقم:٩٩٢١٠٦٣٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

حممد بن عامر بن �شعيد امل�شلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهل اخلالدية املتحدة - ت�شامنية

يعلن حممد بن عامر بن �سعيد �مل�سلحي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سهل �خلالدية �ملتحدة - 

ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٨٦٣٢, وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة 

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

 هاتف رقم:٩٣٢٣٦٢٢٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
عي�شى بن خمي�ش بن حممد العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأهداف املعتمدة لالأعمال ال�شاملة �ش.�ش.و

يعلن عي�سى بن خمي�ش بن حممد �لعامري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �الأهد�ف �ملعتمدة 

لالأعمال �ل�ساملة �ش.�ش.و, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٥٢٦٨٠، 

وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة 

فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اإزكي - حمافظة الداخلية 
هاتف رقم: ٩٩٦٧٢٥٩١ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

حممود بن حمود بن �شيف املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالئع نهيدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن حممود بن حمود بن �سيف �ملحروقي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة طالئع نهيدة للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٨١٢٥, وفقا التفاق 

�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اأدم - حمافظة الداخلية 
هاتف رقم:٩٩٦٦١٩٩٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
جعفر بن باقر بن علي العجمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رائد احلداد و�شريكه �ش.م.م

يعلن جعفر بن باقر بن علي �لعجمي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ر�ئد �حلد�د و�سريكه 

�ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣٣٣٦١, وفقا التفاق �ل�سركاء 

�أمــام  ٢٠٢٢/١٢/٢٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة  �ملوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٨٤٤ ر.ب:١٣٣ 
هاتف رقم:٩٥٥١٨١٩٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

خليفة بن حمدان بن �شامل اجلرادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو عبدالرحمن احلديثة - تو�شية

يعلن خليفة بن حمد�ن بن �سامل �جلر�دي �أنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة م�ساريع �أبو عبد�لرحمن 

١٠٥٥٨٧٦, وللم�سفي  �أمانــة �ل�سجـل �لـتجاري بالرقـم  �حلديثة - تو�سية, و�مل�سجلة لدى 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٦٠٨٦٩٤٩
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأن�شب العقارية للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن حممود بن �سخي بن حممود �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �الأن�سب �لعقارية 

 ،١١١٨٩٨٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  �ملتكاملة �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى  للم�ساريع 

٢٠٢٢/١٢/٢٠م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة  وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ 

فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب:٦٨٤ ر.ب:١٣٣

هاتف رقم:٩٩٣٢٩٩٩٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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�شلطان بن حممد بن عبداللـه املحاربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحاربي للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن حممد بن عبد�للـه �ملحاربي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �ملحاربي للم�ساريع 

التفاق  وفقا   ,١٠٧٠٥٧٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م,  �ملتكاملة 

�لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٦م,  �ملوؤرخ  �ل�سركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شمائل - حمافظة الداخلية
�ش.ب:١١٩ ر.ب:٦٢٠

هاتف رقم:٩٤٤٨٨٦٦٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن �شعيد بن علي العي�شائي

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

يعلن عبد�للـه بن �سعيد بن علي �لعي�سائي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لبو�بة �لذهبية 

�ل�ساملة �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٩٠٧٥, وفقا التفاق 

�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠١٨/١٠/٢٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب:١٠٥ ر.ب:١٣٨

هاتف رقم:٩٦٠٨٠٧٠٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي

-178-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

علي بن حمدان بن عبداللـه الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كريزا للتجارة �ش.م.م
�أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة كريز� للتجارة  يعلن علي بن حمد�ن بن عبد�للـه �لفار�سي 

�ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣١٨٤٣, وفقا التفاق �ل�سركاء 

�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٨/١٦م,  �ملوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١١١ ر.ب:٢٣٠
هاتف رقم:٩٦١١٤٤٧٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
حممد بن فا�شل بن علي الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طبيعة �شناو للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن فا�سل بن علي �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة طبيعة �سناو للتجارة - 

ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٨٥٢٦, وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة 

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

�ش.ب:٤١٨ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٨٦٤٢٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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جا�شم بن حممد بن �شالح البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدولية للتجارة واالإعمار �ش.م.م

يعلن جا�سم بن حممد بن �سالح �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لدولية للتجارة و�الإعمار 

حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٦٢٤٥٥٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م, 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة 

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

حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٩٧٣٣٣٣١ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
نا�شر بن �شامل بن عبداللـه ال�شحيمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو حممد ال�شحيمي للتجارة - تو�شية

يعلن نا�سر بن �سامل بن عبد�للـه �ل�سحيمي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �أبو حممد �ل�سحيمي 

وللم�سفي   ,١٠٤١٤٩٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  تو�سية,   - للتجارة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٩ ر.ب:٤٢٢
هاتف رقم:٩٢٩١٤١٣٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

�شيف بن حممد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فر�شان حويل للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سيف بن حممد بن حمد �حلجري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فر�سان حويل للتجارة - 

ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٨٨٩٥, وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة 

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

�ش.ب:٩٢ ر.ب:٤٢١
هاتف رقم:٩٥٤١٧٤١٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
يو�شف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباب املميز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن يو�سف بن �سعيد بن �سيف �حلو�سني �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لرباب �ملميز للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�سامنية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٥٠٧٨٥, وللم�سفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٤٩٤٨٩٤٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

عبداحلميد بن خلفان بن �شنني العويني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شحاف الذهب للتجارة - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع �سحاف  يعلن عبد�حلميد بن خلفان بن �سنني �لعويني 

�لذهب للتجارة - تو�سية, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٠٥١١, وللم�سفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٥٤٠ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٩٨٨٨٤٥٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
�شيف بن �شامل بن �شيف املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بيت الهنا �ش.م.م

يعلن �سيف بن �سامل بن �سيف �ملعمري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع بيت �لهنا �ش.م.م, 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١٨٠٩٧٩٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة 

�ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
هاتف رقم:٩٩٧٧٨٩٨٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدولية الإدارة امل�شت�شفيات �ش.م.م
يعلن �إبر�هيم بن حممد بن عبد�لكرمي �لبلو�سي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لدولية الإد�رة 

وللم�سفي   ,١٠٥٢٤١٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م,  �مل�ست�سفيات 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:١٠٤ ر.ب:٣٢١

هاتف رقم:٩٩٤٩١٠٠٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
�شعاد بنت جمعة بن �شعيد ال�شنانية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة العاملية خلدمات ال�شحن البحري واجلوي �ش.م.م
تعلن �سعاد بنت جمعة بن �سعيد �ل�سنانية �أنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة �لعاملية خلدمات �ل�سحن 

�لبحري و�جلوي �ش.م.م, و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٥٨٥٩٤, وللم�سفية 

وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــية 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

غال - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب:١٠٤٩ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٩٨٢٥٩٥٩ 
كمــــا تدعــــو �مل�سفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـية 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٦(

م�شلم بن بخيت بن م�شلم عمو�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال �شنا�ش ال�شاملة للتجارة - تو�شية

يعلن م�سلم بن بخيت بن م�سلم عمو�ش �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رمال �سنا�ش �ل�ساملة 

وللم�سفي   ,١٣١٢٢٦٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  تو�سية,   - للتجارة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٨٢٨٩٢٠٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن رام�ش بن حممد ال�شحري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة امل�شارب ال�شاملة للتجارة �ش.�ش.و

يعلن عبد�للـه بن ر�م�ش بن حممد �ل�سحري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة موؤ�س�سة �مل�سارب �ل�ساملة 

التفاق  وفقا   ,١٠٣٧٨٢١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.�ش.و,  للتجارة 

�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٧٤٤٤٧٥٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللم�شات للتجارة - ت�شامنية
يعلن حممود بن �سخي بن حممود البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اللم�سات للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٥٥٣٣٤٨، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، 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:
 حمافظة م�شقط

�ص.ب: ٦٨٤ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٩٣٢٩٩٩٦ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�شامل بن عبداللـه بن �شاملني الروا�ص

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت �شاللة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �سامل بن عبداللـه بن �ساملني الروا�س اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة بيت �ساللة للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٢٠٢٠٦٧٠، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٧م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 عوقد - والية �شاللة - حمافظة ظفار 

هاتف رقم: ٩٩٤٩٩٣٣٢ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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نا�شر بن خمي�ص بن حممد الكويلي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة م�شقط املتكاملة �ص.م.م

يعلن نا�سر بن خمي�س بن حممد الكويلي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة منارة م�سقط املتكاملة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٥٢٣٨٥، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م، 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:
حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٢٨١٥٦٥٥ 
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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة م�شقط ال�شاملة �ص.م.م

يعلن نا�سر بن خمي�س بن حممد الكويلي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة منارة م�سقط ال�ساملة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٥٢٣9٣، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م، 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:
حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٢٨١٥٦٥٥ 
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�شفــي
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اأحمد بن �شيف بن ح�شن البلو�شي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املهر العربي للنقليات �ص.م.م

يعلن اأحمد بن �سيف بن ح�سن البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة املهر العربي للنقليات 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٨٢٥٧٨، وفقا التفاق 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 االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 وادي عدي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩٣٣٦٦٣٥ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوبار للحديد واالإن�شاءات �ص.م.م

يعلن اأحمد بن �سيف بن ح�سن البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأوبار للحديد واالإن�ساءات 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٣٢٥٣٢٣٦، وفقا التفاق 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 االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب: ٢٠٨ ر.ب: ١٣٤
هاتف رقم: ٩٩٣٣٦٦٣٥ 

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�شفــي على العنوان امل�سار اإليه.
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جا�شم بن حممد بن �شالح البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اجلياد العاملية �ص.م.م

يعلن جا�سم بن حممد بن �سالح البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع اجلياد العاملية 
�س.م.م، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم ١٠١٥١٦٤، وللم�سفي وحـده حـق 
متثيـل ال�سركــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٩٧٣٣٣٣١
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�شليمان بن حممد بن علي البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفجر البعيد املتكاملة للمقاوالت �ص.م.م

يعلن �سليمان بن حممد بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة الفجر البعيد املتكاملة 
للمقاوالت �س.م.م، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم ١٢٢١٠٢٢، وفقا التفاق 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركــة  وللم�سفي وحـده حـق متثيـل  املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٠م،  ال�سركاء 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب: ٧٨ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٩٣٢٣٠٤٧

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اأحمد بن نا�شر بن حممد ال�شماخي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز العفية للتجارة - تو�شية

يعلن اأحمد بن نا�سر بن حممد ال�سماخي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة كنوز العفية للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــــم ١٠٠٢٨٢٨، وللم�سفي وحـده حـق 
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 �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية 

�ص.ب: ٥٤٠ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٩٩٥٢٥٧٥٢ 

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�شفــي

حممد بن ح�شني بن حا�شن املفرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة الغبرياء �ص.م.م

يعلن حممد بن ح�سني بن حا�سن املفرجي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة واحة الغبرياء �س.م.م، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم ١٠٧٧٨٧٨، وللم�سفي وحـده حـق متثيـل 
ال�سركــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ٦١٢ ر.ب: ١٧٠

هاتف رقم: ٩٩٤٥٤٦٣٦
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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�شعود بن �شعيد بن �شعود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة مغ�شر للتجارة - تو�شية

يعلن �سعود بن �سعيد بن �سعود املالكي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة درة مغ�سر للتجارة - تو�سية، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم ١٠٦٤٣٠٧، وللم�سفي وحـده حـق متثيـل 
ال�سركــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ٤٠ ر.ب: ٤٢١

هاتف رقم: ٩٢٣٢٠٢٥٩
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
نا�شر بن حمد بن �شعيد الزعابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباعية املتميزة �ص.م.م

يعلن نا�سر بن حمد بن �سعيد الزعابي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة الرباعية املتميزة �س.م.م، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم ١٠٥٥٦١٢، وللم�سفي وحـده حـق متثيـل 
ال�سركــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ٣٢ ر.ب: ٣٢٥

هاتف رقم: ٩٩٣٧٧١٧٤
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اأحمد بن خمي�ص بن �شعيد اجلديلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأرياف اجلزيرة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن خمي�س بن �سعيد اجلديلي اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة اأرياف اجلزيرة احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١٠٣٥٢٥٥، 
وللم�سفي وحـده حـق متثيـل ال�سركــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ٩٢ ر.ب: ٤٢١

هاتف رقم: ٩٥٢٢٢٢٦٧
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
حممد بن �شعيد بن خلفان العامري

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلودة العربية للم�شاريع املثالية �ص.م.م

يعلن حممد بن �سعيد بن خلفان العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيـة �سركة اجلودة العربية للم�ساريع 
املثالية �س.م.م، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١٢٧٤٨٦١، وفقا التفاق ال�سركاء 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركــة فـي  املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، وللم�سفي وحـده حـق متثيـل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٥٥٢٢٨٢
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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�شعيد بن مبارك بن �شعيد ال�شهي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعيد ال�شهي �ص.م.م
ال�سهي �س.م.م،  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سعيد  ال�سهي  يعلن �سعيد بن مبارك بن �سعيد 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٤٨٨٨١، 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 �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب: ١٨ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٥٢٠٠٠٠٣ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�شامل بن مبارك بن �شليم املحرزي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمان الإ�شالح املعدات الثقيلة �ص.م.م

يعلن �سامل بن مبارك بن �سليم املحرزي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جمان الإ�سالح املعدات 
وللم�سفي   ،١١9٥٨٢٢ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  الثقيلة 
وحـده حق 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 مطرح - حمافظة م�شقط

�ص.ب: ٢٧ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٥٦٠٧٦٠١ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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يو�شف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شار اجلودة العايل �ص.م.م
يعلن يو�سف بن �سعيد بن �سيف احلو�سني اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�سار اجلودة العايل 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٦٢٦٥٦، 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 اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٤٩٤٨٩٤٩ 
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�شفــي

جا�شم بن �شعيد بن عبداللـه الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزايا �شيان للتجارة - تو�شية
يعلن جا�سم بن �سعيد بن عبداللـه الفار�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة مزايا �سيان للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٤٤9٤٨، وفقا التفــاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٦م، 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 ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب: ٢٢ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٩٧٧٣٥١٦ 

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�شفــي
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حممد بن عي�شى بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد بن عي�شى بن حممد البادي واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن حممد بن عي�سى بن حممد البادي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن عي�سى بن 
حممد البادي واأوالده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
٨٠٤٣٣٨٨، وللم�سفي وحـده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٥٧٨٢٢١٢ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
م�شبح بن عي�شى بن حممد البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر بينونه �ص.م.م

يعلن م�سبــح بن عي�سى بن حممد البادي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة �سقــر بينونــــه �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٧١٨٦٢٢، 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 ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب: ٣٦٤ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم: ٩٥٧٨٢٢١٢ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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حامد بن را�شد بن نا�شر البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االنطالق املتميز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حامد بن را�سد بن نا�سر البادي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة االنطالق املتميز للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٦٤٢9٢، وللم�سفي 
وحـده حق متثيل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢١٥٥١٩٠ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شداء �شحم للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  اأ�سداء �سحم  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  البادي  نا�سر  بن  را�سد  بن  يعلن حامد 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠9٢١١٥، وللم�سفي 
وحـده حق متثيل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢١٥٥١٩٠ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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احل�شن بن حمد بن �شيف العثماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة من�شة �شحار للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن احل�سن بن حمد بن �سيف العثماين اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة من�سة �سحار للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٧٢٠٥٣، 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 �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٧٥٥٥٦٢٧ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
حافظ بن را�شد بن �شامل املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأما�شي اخلليج للم�شاريع املتكاملة - تو�شية

يعلن حافظ بن را�سد بن �سامل املعمري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأما�سي اخلليج للم�ساريع 
املتكاملة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٣٧٤9٦، 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 عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٠١٢٢٩٢٩ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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مراد بن حممد بن اأحمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الفلوجة املتحدة �ص.م.م

يعلن مراد بن حممد بن اأحمد البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الفلوجة املتحدة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠١٨١٥٠، 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:
�ص.ب : ١٥٧ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: ٩٢٣٧٢٤١٧ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت �شالن للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  بيت �سالن  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  البلو�سي  اأحمد  بن  يعلن مراد بن حممد 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١٠٧٥١٣٤، وللم�سفي 
وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب : ١٥٧ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: ٩٢٣٧٢٤١٧ 

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�شفــي
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حماد بن علي بن �شامل عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جتاويد الع�شرية للتجارة -تو�شية

يعلن حماد بن علي بن �سامل عامر جيد اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جتاويد الع�سرية للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٢٨٢١٦٥، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، وللم�سفي وحـده حق 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 �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٨٥٧٧٧٧٣ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
م�شلم بن علي بن �شامل عامر جيد 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح �شاللة للتجارة �ص.م.م

يعلن م�سلم بن علي بن �سامل عامر جيد اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سروح �ساللة للتجارة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٠١٨٨٨١، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، وللم�سفي وحـده حق 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 �شاللة - حمافظة ظفار

�ص.ب: ١٥٣٢ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٨٥٧٧٧٧٣ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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فايز بن حمفوظ بن عبداللـه الهادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأمانة الأعمال الطرق وال�شيانة �ص.م.م

يعلن فايز بن حمفوظ بن عبداللـه الهادي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة االأمانة الأعمال الطرق 
وال�سيانة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٨٠٤٢٤٣، وفقا التفاق 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/9م، وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٥٩٧٠١٧٧ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلنوب ال�شرقي للم�شاريع العاملية �ص.م.م

يعلن فايز بن حمفوظ بن عبداللـه الهادي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركــــة اجلنــــوب ال�سرقـــــي 
للم�ساريع العاملية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٢٥9٨١، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/9م، وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٥٩٧٠١٧٧ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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مكتـــب مــــور �شتيفنـــز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املركز العربي للتوريد �ص.م.م
يعلــن مكتـــب مـــور �ستيفـــــنز اأنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة املركـــز العربـــي للتوريـــــد �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم ١٣١٨٥٢١،  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/١١/٢٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
 القرم - �شكة رقم: ١٠١٣ - بناية رقم: ١٠٢٢ - الدور الرابع - مكتب رقم: ٤١

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

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�شحي بن عبداللـه بن �شحي الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املفاهيم للديكور الداخلي �ص.م.م

للديكور  املفاهيم  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الهنائي  �سحي  بن  عبداللـه  بن  �سحي  يعلن 
بالرقــــم ١٠٤٥٥٥١، وللم�سفي  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  الداخلي �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
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:
�ص.ب: ١٠٧١ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٤٤٤٧٩٦ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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�شليمان بن حممد بن �شامل الربواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرفاأ الدريز للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سليمان بن حممد بن �سامل الربواين اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة مرفاأ الدريز للتجارة - 
بالرقــــم ١١٧٢٧٨٠، وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
حق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـري، وعلى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٨٢٠٤٠٠ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
خالد بن اآدم بن عبداللـه البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع دار النجوم الدولية �ص.م.م

النجوم  دار  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  البلو�سي  عبداللـه  بن  اآدم  بن  خالد  يعلن 
الدولية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٦٤٣٠٥، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 املوالح اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ص.ب: ٧٦٠ ر.ب: ١٣٢
هاتف رقم: ٩٩٠٥١٢٢١ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.

-201-



اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

اإبراهيم بن عبداللـه بن حميد احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االرتكاز �ص.م.م

يعلن اإبراهيم بن عبداللـه بن حميد احلو�سني اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة االرتكاز �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٨٤٨٣١، 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:
 اخلوير - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ص.ب: ٧٥٢ ر.ب: ١٢٢
هاتف رقم: ٩٩٤٤٢٠٢١ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
علي بن ح�شن بن حممد العجمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البادية اخل�شراء للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن علي بن ح�سن بن حممد العجمي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة البادية اخل�سراء للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٦١٢9٧، 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:
�ص.ب: ١١٢ ر.ب: ١١٥

هاتف رقم: ٩٩٢٤٥٤٣١ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.

-202-



اجلريدة الر�سمية العدد )1476(

حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بن �شخي للتجارة �ص.م.م
يعلن حممود بن �سخي بن حممود البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة بن �سخي للتجارة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٧٥٤9٢٠، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، 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:
 حمافظة م�شقط

�ص.ب: ٦٨٤ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٩٣٢٩٩٩٦ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
عمر بن را�شد بن عبداللـه البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ الرو�شة احلديثة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن عمر بن را�سد بن عبداللـه البادي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سموخ الرو�سة احلديثة 
 ،١١٣٨٣١٨ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، 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 �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب: ٥٢٧ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٩٧٠٨٧٠٨

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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عبدالرحمن بن �شامل بن �شرور ال�شاملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شرق للخدمات وال�شيانة �ص.�ص.و

يعلن عبدالرحمن بن �سامل بن �سرور ال�ساملي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة امل�سرق للخدمات 
وال�سيانة �س.�س.و، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٧٣٥٨9، 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:
 حمافظة م�شقط

�ص.ب: ٣٣٣ ر.ب:١٢٣ 
هاتف رقم: ٩٣٦٤٥٤١٥ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
زاهر بن عبداللـه بن �شعيد النبهاين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال القرية �ص.م.م

يعلن زاهر بن عبداللـه بن �سعيد النبهاين اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة رمال القرية �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم ١٧٤٨٨٨٢،  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/١٢/٤م، 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 بو�شر - حمافظة م�شقط

�ص.ب: ٢٨٠ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٢١١١١٧٠ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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عبداللـه بن علي بن حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شار لوى للمقاوالت �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن حممد البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ب�سار لوى للمقاوالت 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٤٤١99، 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:
�ص.ب: ٢٥ ر.ب: ٣٢١

هاتف رقم: ٩٢٧٠٤٦٥٠ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
علي بن حممد بن عبداللـه العدواين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجل�ص لالأعمال احلديثة - ت�شامنية

لالأعمال  املجل�س  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  العدواين  عبداللـه  بن  حممد  بن  علي  يعلن 
وفقا   ،١٣٦٣٦٠٤ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - احلديثة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢١م، وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٠٠٠١٤٣ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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را�شد بن تون بن نا�شر ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو ها�شل ال�شعدي و�شريكه للتجارة �ص.م.م

يعلن را�سد بن تون بن نا�سر ال�سعدي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأبو ها�سل ال�سعدي و�سريكه 
وللم�سفي   ،٦٠١٧٠٥٣ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  للتجارة 
وحـده حــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ٤٠٠ ر.ب: ٤٢٠

هاتف رقم: ٩٩٣٢٦٥٥٧ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
ها�شم بن حممد بن ف�شل الذئب باعمر

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحياء �شاللة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�ساللة  اأحياء  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  باعمر  الذئب  ف�سل  بن  حممد  بن  ها�سم  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٥٦٧٧٨، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٦٦٩٤٩٨ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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حمد بن حمود بن حمد الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الذوق الفخم للتجارة - ت�شامنية

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الذوق الفخم للتجارة -  يعلن حمد بن حمود بن حمد الرا�سدي 
بالرقــــم ١٢٧٦٨٤9، وللم�سفي وحـده  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
حق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيـــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـي فـــي كافة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٥٩٨١٠٩ 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
عبداللـه بن مبارك بن �شامل الغداين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطرق املنرية �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن مبارك بن �سامل الغداين اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الطرق املنرية �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم ١٣٢٣٤٧٢،  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/١١/١٥م، وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: ٩٧٧١٤٥٩٥ 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اأ�سعد بن حممد بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو طارق الوهيبي للتجارة - تو�سية

يعلن اأ�شعد بن حممد بن حمود الوهيبي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة اأبـــو طـــارق الوهيبــي 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٤٩٤٣٠، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩١١١١٧٥٠ 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سرب بن النتفة اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار حلف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  حلف  اآثار  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  اجلنيبي  النتفة  بن  �شرب  بن  حممد  يعلن 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقــم ١١٧٢٨٧٧، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩٧٧٧٧2١6 

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 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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بكري جمال بكري خ�شر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريجيوال�ص �ص.م.م

وامل�سجلة  �س.م.م،  ريجيوال�س  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  خ�سر  بكري  جمال  بكري  يعلن 
لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢9١٥٤٢، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٦م، 
وللم�سفي وحـده حق متثيـل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: ٩٧٠٧٧٨٨٣
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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الو�شالت العاملية �ص.م.م

�س.م.م،  العامليـــــة  الو�ســـالت  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  بكــري خ�ســر  بكري جمال  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم ١٨١٣١٣٧،  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/٣/٦م، وللم�سفي وحـده حق متثيـل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: ٩٧٠٧٧٨٨٣
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�شفــي
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مبارك بن جمعة بن فرج اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرفاء الوطن �ص.م.م

يعلن مبارك بن جمعة بن فرج اجلابري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة مرفاء الوطن �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٧٢١٨٧، 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: ٩٥١٢٣٩٥٥ 

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�شفــي

�شيف بن فري�ص بن �شيف العبيداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع قطوف الربيع �ص.م.م

يعلن �سيف بن فري�س بن �سيف العبيداين اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع قطوف الربيع 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١١٣٨١٥، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٥م، 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:
�ص.ب: ٢٣٣ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٤٦٦٠٩٣ 
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�شفــي
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مرمي بنت �شامل بن حميد البلو�شية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنة احلنني للتجارة - تو�شية

تعلن مرمي بنت �شامل بن حميد البلو�شية اأنـها تقوم بت�شفـيــة �شركة جنة احلنني للتجارة - 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٢٢١٨٩، وفقا التفاق ال�شركاء 

الغـيــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  متثيل  حق  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢٢/٨/7م،  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�شفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩٦٥٣٥٩٩٩ 

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�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــية

مهنا بن �شيف بن �شعيد احلديدي
  اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روح اإلإبداع �ش.م.م

يعلـن مهــنا بن �شيــف بن �شعيــد احلديــدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة روح االإبـــداع �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٩٠١٦٦، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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في�سل بن �سليمان بن حميد العوفـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر النه�سة احلديثة - ت�سامنية
يعلـن في�ضل بن �ضليمان بن حميد العوفـي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة ج�ضر النه�ضة احلديثة - 

ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٧٤٠٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
اأحمد بن عيدرو�س بن عمر باعمر

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيدرو�س و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن اأحمد بن عيدرو�س بن عمر باعمر ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة عيدرو�س و�ضركاه للتجارة - 

ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢٠٠٤٨٩٥، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
املكتب اإلإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع حمود احلجري الوطنية للتجارة �س.�س.و
يعلــن املكتـب اإلإقليمـي - حما�ضبـون قانونيــون - ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـــة م�ضاريــع حمــود 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.�س.و،  للتجارة  الوطنية  احلجري 

١٠٤٣٨٦٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
مكتب �سعيد الغفيلي للمحاماة واإل�ست�سارات القانونية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطول م�سقط للم�ساريع احلديثة �س.م.م

ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  القانونية  واإل�ضت�ضارات  للمحاماة  الغفيلي  �ضعيد  مكتب  يعلـن 

الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م،  احلديثة  للم�ضاريع  م�ضقط  اأ�ضطول 

بالرقـــم ١١٥٧٢٠٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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فهد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف امل�سيبي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن فهد بن �ضامل بن عبداللـه احلارثي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة م�ضارف امل�ضيبي للتجارة - 

ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ٧٠٧٦٥٦٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
مو�سى بن علي بن �سليم العربي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأداء الفعال الف�سي للتجارة - ت�سامنية

الف�ضي  الفعال  اإلأداء  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  العربي  �ضليم  بن  علي  بن  مو�ضى  يعلـن 

للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤١٠١٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اإلأداء الفعال الربونزي للتجارة - ت�سامنية

الفعال الربونزي  اإلأداء  امل�ضفي ل�ضركـة  العربي ب�ضفـتــه  �ضليم  يعلـن مو�ضى بن علي بن 

للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩١٢٣٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
علي بن �سليم بن �سعيد العربي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سعيد وعلي اأبناء �سليم العربي للتجارة - ت�سامنية
�ضليم  اأبناء  وعلي  �ضعيد  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  العربي  �ضعيد  بن  �ضليم  بن  علي  يعلـن 

 ،٥٠٦١٥٧١ العربي للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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�سعيد بن �سامل بن عبداللـه الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركةاإ�سراقة روي املتميزة للتجارة �س.م.م
يعلـن �ضعيد بن �ضامل بن عبداللـه الوهيبي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة اإ�ضراقة روي املتميزة 

انتهاء  عـــن   ،١٢٨٠١٣٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
حممد بن عبداللـه بن علي الغيثي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حممد بن عبداللـه بن علي الغيثي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن علي الغيثي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة حممد بن عبداللـه بن 

علي الغيثي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٨٠١٤٢٠٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سامل بن عو�س بن �سعيد اليافعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساتني اجلميلة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �ضامل بن عو�س بن �ضعيد اليافعي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة الب�ضاتني اجلميلة للتجارة - 

ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١٢٧٨٠٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
اأ�سعد بن �سعيد بن نا�سر املعويل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط املنرية للتجارة �س.م.م

للتجارة  املنرية  ل�ضركـة م�ضقط  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  املعويل  نا�ضر  بن  �ضعيد  بن  اأ�ضعد  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤١٤٠٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز - حما�سبون قانونيون 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�س اأن اأ�س للم�سروعات �س.م.م
ل�ضركـة  امل�ضفي  - ب�ضفـتــه  براي�س وتر هاو�س كوبرز - حما�ضبون قانونيون  يعلـن مكتب 

اأ�س اأن اأ�س للم�ضروعات �س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٥٤٣٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان( 

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة جاليجا انرتنا�سيونال لوجي�ستك�س �سرفي�س�س )�سركة منطقة حرة( �س.م.م
انرتنا�ضيونال  ل�ضركـة جاليجــا  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  اأم )عمان(  كي  اأم  تلي  بيكر  يعلـن مكتب 

ال�ضجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�ضجلـــة  �س.م.م،  حــرة(  منطقــة  )�ضركة  �ضرفي�ض�س  لوجي�ضتكـ�س 

الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٦١٠٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سامل بن �سعيد بن بخيت فا�سل

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اإلأهداف املتنامية ال�ساملة للتجارة �س.�س.و
يعلـن �ضامل بن �ضعيد بن بخيت فا�ضل ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة اإلأهداف املتنامية ال�ضاملة 

للتجارة �س.�س.و، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٨٦٥٤٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
مكتب جند - حما�سبون قانونيون

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ستيب اويل تولز للخدمات �س.م.م

تولز  اويل  �ضتيب  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه   - قانونيون  حما�ضبون   - جند  مكتب  يعلـن 

للخدمات �س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٥٢١٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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عبداللـه بن غامن بن حممد املقبايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهر اجلاري املميز للتجارة �س.م.م

يعلـن عبداللـه بن غامن بن حممد املقبايل ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة النهر اجلاري املميز 

للتجارة �س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١١٤٥٥٣٨، عـن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
خالد بن خلفان بن حمد الها�سمي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �ساحك للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

للتجارة  �ضاحك  �ضموخ  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  الها�ضمي  حمد  بن  خلفان  بن  خالد  يعلـن 

واملقاوإلت - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٠٣٤٣٥٤، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
هالل بن عي�سى بن �سالح البلو�سي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر الطبيعة ال�ساملة �س.م.م

يعلـن هالل بن عي�ضى بن �ضالح البلو�ضي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة مناظر الطبيعة ال�ضاملة 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١١٦٨٥٦٥، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

حممد بن خليفة بن را�سد ال�سافعي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزهار اجلزيرة العاملية �س.م.م

العاملية  اجلزيرة  اأزهار  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  ال�ضافعي  را�ضد  بن  بن خليفة  يعلـن حممد 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٣٣٠٨٧٤، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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عامر بن علي امل�سايخي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروازة احل�سن للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عامر بن علي امل�ضايخي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة دروازة احل�ضن للتجارة - ت�ضامنية، 

وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٠٥٨٧٦٥، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
فوزية بنت م�سلم بن �سعيد الغ�سانية

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سياء العايل للتجارة �س.م.م

تعلـن فوزية بنت م�ضلم بن �ضعيد الغ�ضانية ب�ضفـتــها امل�ضفية ل�ضركـة ال�ضياء العايل للتجارة 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٢٦٩٣٣٣، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــية
�سعيد بن عامر بن عبداللـه ال�سعدي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباق ال�سريع للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �ضعيد بن عامر بن عبداللـه ال�ضعدي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة الرباق ال�ضريع للتجارة - 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١١٠٨٢٨ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سامل بن حمد بن �سعيد العامري

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدار لال�ستثمار ال�سامل �س.م.م

يعلـن �ضامل بن حمد بن �ضعيد العامري ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة الدار لال�ضتثمار ال�ضامل 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١٩٧٧٣٩ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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عبداللـه بن �سالح البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمات الورد اإلأ�سفر للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  اإلأ�ضفر  الورد  ن�ضمات  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  البلو�ضي  �ضالح  بن  عبداللـه  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٢٩٥١٩١ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  تو�ضية، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن حممد ال�سيابي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سيد الوطنية �س.م.م

�س.م.م،  الوطنية  الع�ضيد  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  ال�ضيابي  حممد  بن  عبداللـه  يعلـن 

وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١١٠٣١٩٥، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
فيا�س بن عبداللـه بن حممد ببواين اللواتي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدراجات املميزة - تو�سية

الدراجات  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  اللواتي  ببواين  حممد  بن  عبداللـه  بن  فيا�س  يعلـن 

انتهاء  عـن   ،١٧١١٥٨٠ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  تو�ضية،   - املميزة 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي

خليفة بن �سالح بن �سامل احلكماين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الهند�سية �س.م.م

يعلـن خليفة بن �ضالح بن �ضامل احلكماين ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة اإعمار الهند�ضية �س.م.م، 

وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٢٤٥٥٢٣، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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ح�سني بن علي بن م�سعود الهنائي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات حي املدينة �س.م.م

املدينة  ل�ضركـة مرتفعات حي  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  الهنائي  م�ضعود  بن  علي  بن  يعلـن ح�ضني 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٢٣٦٦١٤ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
را�سد بن حمود بن را�سد احلديدي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار العالء املتكاملة �س.م.م

املتكاملة  العالء  دار  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  احلديدي  را�ضد  بن  حمود  بن  را�ضد  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٢١٨٦٠٩ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
يو�سف بن يعقوب بن خلف احلامتي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الظاهرة العاملية للتنمية واإل�ستثمار - ت�سامنية

العاملية  الظاهرة  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  احلامتي  خلف  بن  يعقوب  بن  يو�ضف  يعلـن 

للتنمية واإل�ضتثمار - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٢٢٢٤٨٤، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلامدي للتجارة واخلدمات - ت�سامنية

للتجارة  احلامدي  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  احلامدي  �ضامل  بن  عامر  بن  �ضامل  يعلـن 

عـن   ،٣٢٣٩٢٩٢ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية،   - واخلدمات 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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فري�س بن �سيف بن م�سعود العبيداين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة فري�س و�سركاه للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

و�ضركاه  فري�س  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  العبيداين  م�ضعود  بن  �ضيف  بن  فري�س  يعلـن 

للتجارة واملقاوإلت - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ٢٠٠٤٤٩٦، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سامل بن عو�س بن �سعيد اليافعي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الديار ال�سعيدة للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية
يعلـن �ضامل بن عو�س بن �ضعيد اليافعي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة الديار ال�ضعيدة للتجارة 

واملقاوإلت - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ٢١٤٤٣٧٩، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
مهنا بن �سيف بن �سعيد احلديدي 

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبناء حميد احل�سرمي �س.م.م

حميد  اأبناء  م�ضاريع  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  احلديدي  �ضعيد  بن  �ضيف  بن  مهنا  يعلـن 

١١٨٠٦٣٩، عـن انتهاء  الـتجاري بالرقم  اأمانـة ال�ضجل  احل�ضرمي �س.م.م، وامل�ضجلـة لدى 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
م�سلم بن حممد بن قهور املهري

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�ساريع بهجة ال�سحراء للتجارة والنقل - ت�سامنية
يعلـن م�ضلم بن حممد بن قهور املهري ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة م�ضاريع بهجة ال�ضحراء 

للتجارة والنقل - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١١٩٨٠٧٠، عـن 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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م�ستاق بن عبداللـه بن جعفر اآل �سالح
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سة الدولية لل�سحافة والن�سر �س.م.م
الدولية  مو�ضة  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  �ضالح  اآل  جعفر  بن  عبداللـه  بن  م�ضتاق  يعلـن 

١٢٢٤٥٠٥، عـن  اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم  لل�ضحافة والن�ضر �س.م.م، وامل�ضجلـة لدى 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
علي بن حممد بن عبدالـله الكعبي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة للتجارة واإل�ستثمار �س.م.م

للتجارة  اخلطوة  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  الكعبي  عبدالـله  بن  حممد  بن  علي  يعلـن 

٨٠٠٠٣٢٨، عـن انتهاء  اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم  واإل�ضتثمار �س.م.م، وامل�ضجلـة لدى 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سهاب بن حمد بن هوي�سل املعمري

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سواطئ �سحم احلديثة للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

يعلـن �ضهاب بن حمد بن هوي�ضل املعمري ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة �ضواطئ �ضحم احلديثة 

للتجارة واملقاوإلت - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١١١٩١٩٣، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف وادي �سحم - ت�سامنية

 - �ضحم  وادي  طيف  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  املعمري  هوي�ضل  بن  حمد  بن  �ضهاب  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١٢٥٥٢٨ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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هيثم بن خمي�س بن را�سد ال�سبلي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبو اأ�ساور ال�سبلي للتجارة واملقاوإلت - تو�سية

يعلـن هيثم بن خمي�س بن را�ضد ال�ضبلي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة اأبو اأ�ضاور ال�ضبلي للتجارة 

واملقاوإلت - تو�ضية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١١٤٠١٣٢، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سامل بن حمود بن �سامل الوهيبي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة مرتفعات �سمال جر�س للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية
يعلـن �ضامل بن حمود بن �ضامل الوهيبي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة مرتفعات �ضمال جر�س 

للتجارة واملقاوإلت - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٠٩٤٠٣٧، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
وليد بن جمعة بن عبداللـه احلو�سني

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الق�سف للتجارة - ت�سامنية

للتجارة -  الق�ضف  اآفاق  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  بن عبداللـه احلو�ضني  بن جمعة  وليد  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٢٣٧٢٠٨ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�س خلدمات التاأمني �س.م.م

خلدمات  اأ�ضا�س  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  املرهون  اأحمد  بن  عبدالعزيز  بن  �ضعود  يعلـن 

انتهاء  عـن   ،١٣٢٨٤٧٩ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م،  التاأمني 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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زينة بنت علي بن �سنان العمريية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمات احلبي للتجارة - ت�سامنية

للتجارة -  ن�ضمات احلبي  ل�ضركـة  امل�ضفية  العمريية ب�ضفـتــها  �ضنان  زينة بنت علي بن  تعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١٥٤٧٩٠ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــية
يو�سف بن حممد بن �سعيد الرم�ساين

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة �سرور للتجارة - ت�سامنية

للتجارة -  �ضرور  ل�ضركـة بهجة  امل�ضفي  الرم�ضاين ب�ضفـتــه  �ضعيد  يعلـن يو�ضف بن حممد بن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٤٩٢٤٩٧ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن حممد بن �سليم ال�سيابي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�ساطة املتحدة �س.م.م

املتحدة  الو�ضاطة  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  ال�ضيابي  �ضليم  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٠٠١٧٤٦ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
حممود بن �سليمان بن نا�سر اله�سامي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموع ال�سحرية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممود بن �ضليمان بن نا�ضر اله�ضامي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة ال�ضموع ال�ضحرية 

للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٠٨٩٨٨٢، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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نا�سر بن �سامل بن �سليمان الدوحاين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة لالأعقار �س.م.م

يعلـن نا�ضر بن �ضامل بن �ضليمان الدوحاين ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة املتحدة لالأعقار �س.م.م، 

وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٢٥٤١٨١، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع العاملية املميزة �س.م.م

يعلـن نا�ضر بن �ضامل بن �ضليمان الدوحاين ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة ربوع العاملية املميزة �س.م.م، 

وزوال  الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٢٥٤٢٠٣ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة 

الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دملون املتميزة �س.م.م

�س.م.م،  املتميزة  دملون  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  الدوحاين  �ضليمان  بن  �ضامل  بن  نا�ضر  يعلـن 

وزوال  الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٢١٣٥٢١ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة 

الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتميزون الدولية �س.م.م

تعلـن جنمـة بنت را�ضد بن خلفان احلب�ضية ب�ضفـتــهــا امل�ضفية ل�ضركـة املتميــزون الدولية 

اأعــمال  انتهـــاء  عـن   ،١٢٨١١٢٠ بالرقــم  الـتجــاري  ال�ضجل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلــة  �س.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــية
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عبداللـه بن خلف بن �سامل املجيهلي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكنانة املتكاملة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن خلف بن �ضامل املجيهلي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة م�ضاريع الكنانة املتكاملة - 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٢٦٠٦٨٨ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي 
علي بن �سامل بن حممد املع�سني

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية املتحدة للمالب�س �س.م.م

يعلـن علي بن �ضامل بن حممد املع�ضني ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة اخلليجية املتحدة للمالب�س 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١٤٦٠٩١ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي 
فهد بن �سالح بن حممد احل�سني

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباهية لالأعمال التجارية �س.م.م

يعلـن فهد بن �ضالح بن حممد احل�ضني ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة الباهية لالأعمال التجارية 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٣٣٩٨١٥ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
عامر بن علي بن عامر امل�سايخي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ج�سا�س ال�ساملة �س.م.م

يعلـن عامر بن علي بن عامر امل�ضايخي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة م�ضاريع اأبو ج�ضا�س ال�ضاملة 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٢٠٠٣٨٨، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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حممود بن �سامل بن علي العجمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حممود بن �سامل بن علي العجمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن  �ضامل  بن  حممود  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  العجمي  علي  بن  �ضامل  بن  حممود  يعلـن 

بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  العجمي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى  علي 

٣١٤٠٣٩٣، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
اأحمد بن حممد بن �سامل م�سن

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة بوابة مق�سن الوطنية للتجارة واملقاوإلت - تو�سية
يعلـن اأحمد بن حممد بن �ضامل م�ضن ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة بوابة مق�ضن الوطنية للتجارة 

انتهاء  عـن   ،١١٤٦٣٤٨ بالرقم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  تو�ضية،   - واملقاوإلت 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واإل�ست�سارات املالية واإلقت�سادية

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفوز العظيم للتجارة واخلدمات �س.م.م

امل�ضفي  ب�ضفـتــه  واإلقت�ضادية  املالية  واإل�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلـن 

الـتجاري  ال�ضجل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �س.م.م،  واخلدمات  للتجارة  العظيم  الفوز  ل�ضركـة 

بالرقم ١٢٠٤١٨٣، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
زاهر بن �سيف بن عبداللـه املحروقي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور اإلأندل�س للتجارة �س.م.م

يعلـن زاهر بن �ضيف بن عبداللـه املحروقي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة زهور اإلأندل�س للتجارة 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٥٧٣٢٥٠، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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طالب بن داد حممد بن �سهبيك البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة طالب بن داد حممد و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

يعلـن طالب بن داد حممد بن �ضهبيك البلو�ضي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة طالب بن داد حممد 

و�ضريكته للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٦٠٣٠٧٨، عـن 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سبيب بن �سلطان بن مبارك الكلباين

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالب البادي و�سريكه �س.م.م

يعلـن �ضبيب بن �ضلطان بن مبارك الكلباين ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة طالب البادي و�ضريكه 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ٧٠٧٧١٨١، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
اأحمد بن �سيف بن حممد املحاربي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأنهار العربية للتجارة �س.م.م

للتجارة  العربية  اإلأنهار  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  املحاربي  �ضيف بن حممد  بن  اأحمد  يعلـن 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ٣٢٠٧٨١١، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سامل بن نا�سر بن عبداللـه اليحيائي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأبو ح�سام اليحيائي و�سريكه للتجارة �س.م.م
اليحيائي  ح�ضام  اأبو  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  اليحيائي  عبداللـه  بن  نا�ضر  بن  �ضامل  يعلـن 

و�ضريكه للتجارة �س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٣٠٧٠٨٨، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
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حممد بن �سالح بن �سليمان احلب�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حممد للتجارة �س.م.م

للتجارة  حممد  اأبناء  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  احلب�ضي  �ضليمان  بن  �ضالح  بن  حممد  يعلـن 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٥٩٦٩٢٦، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
دروي�س بن �ساملني بن رام�س البلو�سي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منري  ومنذر للتجارة �س.م.م

للتجارة  ومنذر  ل�ضركـة منري  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  البلو�ضي  رام�س  بن  �ضاملني  بن  دروي�س  يعلـن 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٠٨٠٠٤٤، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
�سبيب بن غالب بن خليفة البو�سعيدي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأفالك ال�سعيدة �س.م.م

ال�ضعيدة  اإلأفالك  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  البو�ضعيدي  خليفة  بن  غالب  بن  �ضبيب  يعلـن 

�س.م.م، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٠٢٥٤٤٠، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــي
مرمي بنت �سعيد بن �سامل احلجرية

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلألوان املبدعة للهدايا �س.م.م

تعلـن مرمي بنت �ضعيد بن �ضامل احلجرية ب�ضفـتــها امل�ضفية ل�ضركـة اإلألوان املبدعة للهدايا 

�س.م.م وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجل الـتجاري بالرقم ١٧٢٢٥٣٠، عـن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�سفــية
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خمي�س بن �شعيد بن �شامل الغاب�شي
  اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الريان للتنمية �س.م.م

يعلـن خمي�ش بن �شعيد بن �شامل الغاب�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة دار الريان للتنمية �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٦٥٨١٦، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
يو�شف بن م�شبح بن �شيف اجلهوري

  اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع امل�شوار املتحدة - ت�شامنية

يعلـن يو�شف بن م�شبح بن �شيف اجلهوري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع امل�شوار املتحدة - 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١٥٥٦٧٩ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حمد بن �شامل بن �شعيد الريامي

  اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خريات اأر�س الوطن �س.م.م

اأر�ش الوطن �ش.م.م،  يعلـن حمد بن �شامل بن �شعيد الريامي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة خريات 

وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٣٢٦٨٩، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حممد بن �شرب بن النتفة اجلنيبي

  اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ه�شاب  وادي اللبيدعة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممد بن �شرب بن النتفة اجلنيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ه�شاب وادي اللبيدعة 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٦٢٩٤٣، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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