ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
العـ ـ ــدد ()1400

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  15ذو احلجة 1442هـ

املـواف ــق  25يوليـ ــو 2021م

املحتـــــــــويــات
�أوامــر �سـاميــة مبنــح �أو�سمــة
ديوان البالط ال�سلطاين
املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة
�أمـ ـ ــر مبنـ ـ ــح و�سـ ـ ـ ــام.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
مركز عمان للتحكيم التجاري
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/8صــادر ف ــي  2021/7/7ب�إ�صــدار قواعـ ــد الو�ساطة
ملركز عمان للتحكيم التجاري.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة العمـــــــل
�إع ـ ـ ــالن ب�ش ـ ـ ـ�أن طلــب ت�سجي ـ ـ ــل نقــابـ ـ ــة عمــاليـ ـ ـ ـ ــة.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
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الأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات
�إعـ ــالن عـ ــن طـ ــرح املناق�ص ــات �أرقام  25و  26و .2021/27
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغا�شم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون الزمرد العاملية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تراث عربي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا لال�ستثمار العقاري �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للإبداعات احلديثة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط املتقدمة للحلول �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�سر وعبداللـه للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر احليل للأعمال واخلدمات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثمار للتطوير �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايان العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرموز الوطنية للأجهزة الطبية وم�ستلزمات
امل�ست�شفـيات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الإبداع اخلليجي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق الدقم لال�ستثمار �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الأمثل الدويل �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الأ�صفر اال�سترياد والت�صدير �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعرفة لتقنيات اال�ستزراع ال�سمكي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو اليزن العلوي للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املزن العلوي للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطئ �ساحل العيجة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد االخوة الذهبي الدولية �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات الوافـي عندام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية188 .
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الر�سي�س املميزة للتجارة �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صباح الالمع للتجارة �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ليايل الربع اخلايل  -ت�ضامنية.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قطوف املرتفع للتجارة  -ت�ضامنية.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات العراقي  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي فدا لبيع و�شراء احلديد واخلردة  -ت�ضامنية191 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الزاهية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م191 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان بن �أحمد بن محمد ال�شافعي و�شركاه
192
للتجارة  -تو�صية.
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو �شهد املتحدة �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز التخفـي�ضات الدويل �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العبدالن املتحدة �ش.م.م.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املنقل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة احل�ضارة  -ت�ضامنية.
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركائز املجد املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية.
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع بدية للمقاوالت.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط ال�سهلة احلديثة �ش.م.م.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول العقارية �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزاهري م�أرب للتجارة  -ت�ضامنية.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سلوب العربي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرب امل�ضيئ للتجارة املتحدة �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جنوب �سداب �ش.م.م.
198
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمد الكمزاري وعي�سى ال�شحي للتجارة  -ت�ضامنية199 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساملة بنت �سامل الدرو�شي وولدها للتجارة  -تو�صية199 .
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ف�ضلى لال�ستثمار �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم منار للتجارة �ش.م.م.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الأهلية للتنمية الوطنية �ش.م.م.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الر�سي�س املميزة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمانة اخلما�سية للتجارة واخلدمات �ش.م.م202 .
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوادي الغريز املتحدة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر ال�سيفـي وعبداللـه امل�سعودي للتجارة
203
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الفتح للتجارة واملقاوالت.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني املنزفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية204 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مروج املنزفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية204 .
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع رتاج �إبراء الذهبية  -ت�ضامنية.
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الدهاريز املميزة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحاب الديل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية206 .
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�سى اخلابورة للتجارة  -ت�ضامنية.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع الديل للتجارة  -ت�ضامنية.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغوا�ش املتميز للتجارة  -ت�ضامنية.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة اخلليج املميزة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمراين والربيكي للتجارة  -ت�ضامنية208 .
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء الق�صباء الوطنية للتجارة.
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقدمة للإنتاج الفني �ش.م.م.
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210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شكري الدولية �ش.م.م.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار املدينة احلديثة �ش.م.م.
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�شاد املتحدة  -ت�ضامنية.
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طاليع الوطن العربي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمانية الربازيلية ملنتجات احلديد �ش.م.م212 .
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة ال�سلطوين العاملية �ش.م.م.
213
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوطنية للم�شاريع التجارية �ش.م.م.
213
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار لال�ست�شارات الهند�سية �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتقدم للم�شاريع الهند�سية والتجارة �ش.م.م214 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد بن من�صور بن ن�صري ال�صباحي و�أوالده
214
للتجارة  -تو�صية.
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة �أ�سيا للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرا�ضي ال�شرق الأو�سط العاملية �ش.م.م.
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع ال�سرحات للتجارة �ش.م.م.
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار ال�سرحات احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبد احلكيم بن محمد القا�سمي و�شريكه
217
للتجارة �ش.م.م.
217
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفاع الدولية �ش.م.م.
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ان ب�سارا�س للبناء �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل �سيح ال�صلب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية218 .
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تبادل البيانات �ش.م.م.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية املرام �ش.م.م.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج الب�ستان للتجارة �ش.م.م.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سعيد الوطنية �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب اجلبال املتميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية221 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطئ حينو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م221 .
222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ليان م�سقط الدولية �ش.م.م.
222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط امل�شرق للتجارة �ش.م.م.
223
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل بدية العاملية �ش.م.م.
223
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مابل العاملية �ش.م.م.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع ال�ساكبية للتجارة  -ت�ضامنية.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة للم�شاريع ال�شاملة  -ت�ضامنية.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأهرامات للم�شاريع املدنية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سطى الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية225 .
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة العربية الع�صرية  -تو�صية.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة بدية للتجارة  -ت�ضامنية.
227
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي املريل  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرعي وال�سالمي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية227 .
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طوي حامت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بركات امل�ضريب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية228 .
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة وادي عندام للتجارة  -تو�صية.
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباق الف�ضي للتجارة �ش.م.م.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التغريدة ال�شاملة للتجارة �ش.م.م.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة انرت برو �ش.م.م.
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شباب املتحدة �ش.م.م.
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمود هارون لال�ستثمار �ش.م.م.
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل م�سقط املا�سية �ش.م.م.
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة  2020للإن�شاء والتعمري ومتديد املياه �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الك�سفة للتجارة  -ت�ضامنية.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س بركاء للتجارة �ش.م.م.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ن�سر بركاء ال�شاملة �ش.م.م.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمال �أحمد للتجارة �ش.م.م.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايان العاملية �ش.م.م.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار التطوير املا�سية للتجارة �ش.م.م.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاج ال�صحة للألعاب الريا�ضية �ش.م.م236 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املريبي للتجارة  -ت�ضامنية.
236
237
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو زكريا اجلهوري للتجارة واملقاوالت.
237
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستثمار املوحد �ش.م.م.
238
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم ال�شرق للحديد �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة عبيد بن عبداللـه بن حميد الرواحي238 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج ديبك للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية239 .
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيف املا�سي املتميز �ش.م.م.
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صداء ال�شر�س للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة النريوز املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية240 .
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائح اللوت�س للتجارة �ش.م.م.
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع درع اجلنوب املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورود البنف�سج املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أ�ضواء ال�سليل للتجارة والت�شييد242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت احللو للعقارات والتجارة العامة �ش.م.م243 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدار املميزة لال�ستثمار وت�أجري العقار  -ت�ضامنية243 .
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع املعرى للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للهند�سة وامل�شاريع املتميزة �ش.م.م244 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيماء الدولية �ش.م.م.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض الفرفار للتجارة �ش.م.م.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البويردة الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�أ�س لتطوير الأعمال �ش.م.م.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج مزون للتجارة واملقاوالت  -تو�صية247 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمود الثابت للتجارة واملقاوالت  -تو�صية247 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرو�شدي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية248 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدية الدولية للإن�شاء واملقاوالت.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية.
249
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات البلد الوطنية �ش.م.م.
249
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الراية العاملية �ش.م.م.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأراك احلديثة لال�ستثمار �ش.م.م.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الباطنة املتحدة �ش.م.م.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العز الهند�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م251 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة الر�ؤية �ش.م.م.
252
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن علي اليحيائي للتجارة واخلدمات �ش.م.م252 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج العود املتحدة  -تو�صية.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمينة الدولية �ش.م.م.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عجائب العامرات الوطنية  -ت�ضامنية.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�أ�س احلد لتدقيق احل�سابات �ش.م.م.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلزيرة للدواجن �ش.م.م.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلريان املتميزة �ش.م.م.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع كتنة للتجارة  -ت�ضامنية.
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو تركي احلديثة �ش.م.م.
256

رقم
ال�صفحة
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز براعم امل�ستقبل �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريقة الأف�ضل ال�ستقدام قوى عاملة �ش.م.م257 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوبل للمعاجلات والتجارة �ش.م.م.
258
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات العني الدولية �ش.م.م.
258
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دهنجال العاملية �ش.م.م.
259
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقاوالت �أبو غ�سان الرا�شدي  -تو�صية259 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع درة اخلليج الكربى �ش.م.م.
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الأثر املميز للتجارة  -تو�صية.
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة انترييورز �سوليو�شنز �ش.م.م.
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر وحمد العزاين �ش.م.م.
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ال�شر�س املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية262 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء اخلليج املتحدة  -تو�صية.
262
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املروة الذهبية  -تو�صية.
263
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأف�ضل العاملية �ش.م.م.
263
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براج قريات احلديثة �ش.م.م.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلارطة للم�شاريع �ش.م.م.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهارة الفنية للتجارة �ش.م.م.
265
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة افتلقوت للنقل وت�أجري املعدات  -تو�صية265 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مايل�ستون للأعمال واخلدمات  -ت�ضامنية266 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط روي الذهبية �ش�.ش.و.
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفطي غازتك �ش.م.م.
267
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرموز الدولية �ش.م.م.
267
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوثبة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م268 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط عالية الأداء للكمبيوتر �ش�.ش.و268 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سريين ال�شرقية املتحدة �ش.م.م.
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالج ال�سيب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م269 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألياف ال�شاملة للتجارة �ش.م.م.
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الري�شة البي�ضاء �ش.م.م.
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صمم للتكنولوجيا �ش.م.م.
271
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائم للم�شاريع واخلدمات النفطية �ش.م.م271 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العني للنقل والبرتول �ش.م.م.
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراحة للبناء �ش.م.م.
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهام ال�شرقية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م273 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرياف املتقدمة للتجارة  -ت�ضامنية.
273
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر البدعة للتجارة  -ت�ضامنية.
274
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع كمت املتحدة �ش.م.م.
274
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو مرام الرائدة �ش.م.م.
275
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهام االحتاد للتجارة �ش.م.م.
275
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم الوطنية للإن�شاءات �ش.م.م.
276
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محطة التطوير الدولية  -ت�ضامنية.
276
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيل�سان  -ت�ضامنية.
277
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قانة لل�سياحة  -ت�ضامنية.
277
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرو�س الأر�ض للتجارة  -تو�صية.
278
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شبلي املتحدة �ش.م.م.
278
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�سيب احلديثة �ش.م.م.
279
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رو�ضة ال�شباك للتجارة  -تو�صية.
279
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنهار الداخلية للتجارة  -ت�ضامنية.
280
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيف لتكنلوجيا املعلومات �ش.م.م.
280

رقم
ال�صفحة
281
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة من�صة تفاهم �ش.م.م.
281
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدايع م�سقط للتجارة  -ت�ضامنية.
282
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز التوزيع املتقدم �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الربميي احلديثة للمقاوالت  -ت�ضامنية282 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرا�سب للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
283
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البطيني املتحدة للتجارة  -تو�صية.
283
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاريع العمانية العاملية �ش.م.م.
284
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرمي بنت عبداللـه بن �أحمد العجمي 284
و�أبنائها  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقهى ال�شاطئ الذهبي �ش.م.م.
285
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سعود بن علي املنذري و�أوالده للتجارة  -تو�صية285 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م.
286
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامر ال�سعيدي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م286 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العراقة احلديثة �ش.م.م.
287
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ثعلب ال�صحراء الذهبية �ش.م.م287 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحدودة لال�ستثمارات �ش.م.م.
288
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن حمد بن محمد الوهيبي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
288
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال هرمز للتجارة �ش.م.م.
289
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديار املميزة للمقاوالت  -ت�ضامنية289 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الربميي الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية290 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شموخ العفية الأهلية للتجارة  -ت�ضامنية290 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد بن �سيف بن �سعيد و�شريكه للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
290
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عي�سى وخليفة �أبناء حميد الرو�شدي
للتجارة  -ت�ضامنية.
290
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الرويلة للتجارة  -ت�ضامنية.
291
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع �سور العربي للتجارة  -ت�ضامنية291 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ميا�سة الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية.
291
�إع ــالن عن انته ــاء �أعمـ ــال الت�صفـي ــة ل�شركـ ــة املريخ للم�شاريع املميزة للمقاوالت �ش.م.م291 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداعات العاملية للمقاوالت �ش.م.م.
292
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج اخلليج الدولية �ش.م.م.
292
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي �صالن للتجارة  -ت�ضامنية.
292
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الألوان الذهبية للتجارة �ش.م.م.
292
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدائن ال�شرق الأق�صى �ش.م.م.
293
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سيم املتحدة �ش.م.م.
293
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغبرياء للتجارة  -ت�ضامنية.
293
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجر الأزرق للتجارة �ش.م.م.
293
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعدي و�شركاه �ش.م.م.
294
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العامل املربح للتجارة �ش.م.م.
294
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البلو�شي والعبديل للتجارة �ش.م.م.
294
�إع ــالن عن انته ــاء �أعمـ ــال الت�صفـي ــة ل�شركـ ــة �أر�ض عمان خلدمات البيئة  -ت�ضامنية294 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض عمان لل�سفر وال�سياحة  -ت�ضامنية295 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح ال�شبول الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية295 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الفقيه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م295 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثمرة الطيبة املباركة للتجارة �ش.م.م295 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري اجلزيرة العربية للتجارة  -ت�ضامنية296 .
296
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار ال�سالم العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو جهاد احلمادي للتجارة  -تو�صية296 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرت�صي�ص احلديثة  -ت�ضامنية296 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالنت 2و�شركا�ؤه لال�ست�شارات الإدارية
297
واملوارد الب�شرية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن ها�شل بن حميد ال�شيدي
297
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
297
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيوان �ش.م.م.
297
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرجاء املتكاملة املتحدة �ش.م.م.
298
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الربيع الذهبي �ش.م.م.
298
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد الفردان و�شريكه  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�سة العامرات للإن�شاءات الهند�سية  -تو�صية298 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمد الوهيبي و�شريكه للتجارة العامة �ش.م.م298 .
299
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل الفيحاء للتجارة  -ت�ضامنية.
299
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب الهرم للتجارة  -تو�صية.
299
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البالتينيوم للمقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جابر و�سمري لل�شحن واال�سترياد والت�صدير  -ت�ضامنية299 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماجد النظريي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م300 .
300
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبل ال�شيخ املتحدة �ش.م.م.
300
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض الغربة للتجارة �ش.م.م.
300
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل �أبو ظرو�س للتجارة �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
301
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط اخلليج العايل �ش.م.م.
301
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يون�س بن حمد الوهيبي و�شريكه للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
301
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثقة لإدارة املخاطر �ش.م.م.
301
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمي�س بن را�شد بن �سيف العي�سائي وولده  -ت�ضامنية302 .
302
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أريج نزوى للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العزي وال�سيابي للتجارة  -ت�ضامنية302 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن عامر العزري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية302 .
303
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الق�صيم الذهبية �ش.م.م.
303
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقطة احلمراء للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الأفق للم�شاريع الرائدة  -تو�صية303 .
303
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة �سداب الذهبية �ش.م.م.
304
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الغربة ال�شاملة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع الوفاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية304 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن محمد بن �سعيد اجلابري
304
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
304
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع عي�سى الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء القاعة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية305 .
305
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط احلر املتحد �ش.م.م.

�أوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة
مبنــــــــــــح �أو�سمـــــــــــــــة
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي
املرا�ســم ال�سلطانيــة
�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنــح و�س ــام �آل �سعي ــد خلـ ــادم احلرميــن ال�شريفني امللـك �سلم ــان بن عب ــدالعزيز �آل �سع ــود
"ملك اململكـ ــة العربي ــة ال�سعوديـ ـ ــة" وذلك مبنا�سب ــة زي ــارة جاللت ــه � -أعزه اللـه  -للمملكـ ــة
العربية ال�سعودية "زيارة دولة".
وقـ ــد �ص ــدر �أمــر املنــح بتاريــخ  1مــن ذي احلجة 1442هـ  ،املوافـ ـ ــق  11مـن يوليو 2021م.

-17-

قـــــــــــــــــــــرارات

اجلريدة الر�سمية العدد ()1400

مركز عمان للتحكيم التجاري
قــــــرار
رقم ٢٠٢١/٨
ب�إ�صدار قواعد الو�ساطة ملركز عمان للتحكيم التجاري
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠١٨/٢٦ب�إن�شاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
و�إلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري ال�صادر بالقرار رقم ،٢٠١٩/٣٧
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قواعد الو�ساطة ملركز عمان للتحكيم التجاري ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 27 :من ذي القعدة 1442هـ
املـوافــــق 7 :من يوليــــــــــــو 2021م
حمــد بن حممــد ال�شرجــي
رئي�س جمل�س �إدارة
مركز عمان للتحكيم التجاري
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قواعد الو�ساطة ملركز عمان للتحكيم التجاري
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
املــادة ( ) 1
التعريفات
 ١-١يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعاين املبين ــة قرين كل منها ،ما ل ــم يقتــ�ض �سيــاق
الن�ص خالف ذلك:
املركز:
مركز عمان للتحكيم التجاري.
اللجنة التنفـيذية:
اللجنة التنفـيذية للمركز برئا�سة الرئي�س التنفـيذي للمركز ،وع�ضوية اثنني من
امل�ست�شارين.
الو�سيط:
و�سيط واحد �أو �أكرث لت�سوية النزاع املحال للو�ساطة.
امل�سجل:
م�سجل املركز.
القواعد:
قواعد الو�ساطة اخلا�صة باملركز.
اتفاقية الو�ساطة:
االتفاق املربم بني الأطراف لإحالة جميع �أو بع�ض منازعاتهم القائمة �أو امل�ستقبلية
للو�ساطـ ــة ،ويجـ ــوز �أن يك ــون اتفـ ــاق الو�ساط ــة فـي بند ف ــي �أح ــد العقـود� ،أو فـي عقد
منف�صل.
طلب الو�ساطة:
الطلب املقدم لبدء �إجراءات الو�ساطة مبوجب القواعد.
الطرف �أو الأطراف:
�أطراف النزاع� ،سواء �أكانوا اثنني �أم �أكرث.
 ٢-١ت�شمل الكلمات امل�ستخدمة فـي هذه القواعد ب�صيغة املفرد فـي معناها �صيغة اجلمع،
والعك�س �صحيح وفقا ملتطلبات ال�سياق ،كما ت�شمل كلمات الطرف ،والو�سيط ،واملمثل،
وغريهــا فـي ا�ستخدامه ــا للدالل ــة على امل�ؤنث ،واملذك ــر ،وعلى ال�شخ ــ�ص الطبيع ــي،
�أو املعنوي.
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املــادة ( ) 2
نطاق التطبيق
� ١-٢إذا اتفق الأطراف كتابة على �إحالة ما ين�ش�أ بينهم من منازعات �إلى الو�ساطة وفقا
لهذه القواعد ،تتم ت�سويــة تلك املنازع ــات عندئذ وفقـ ــا له ــذه القواع ــد ،مع مراع ــاة
ما يتفق عليه الأطراف كتابة من تعديالت.
 ٢-٢ت�سري هذه القواعد على �إجراءات الو�ساطة ،وتعد مكملة لأي اتفاق يت�ضمن ما �أ�شري
�إليه فـي املادة (� )١- ٢أعاله.
الف�صل الثاين
بدء �إجراءات الو�ساطة
املــادة ( ) 3
طلب الو�ساطة
 ١-٣ير�سل الطرف الذي يبادر باللجوء �إلى الو�ساطة وفقا لهذه القواعد طلب الو�ساطة
كتابة �إلى امل�سجل عرب الربيد الإلكرتوين� ،أو الربيد العادي� ،أو الفاك�س� ،أو املوقع
الإلكرتوين للمركز ،ويتولى امل�سجل �إخطار جميع الأطراف بطلب الو�ساطة ،وتاريخ
ت�سلمه.
 ٢-٣يتعني �أن ي�شتمل طلب الو�ساطة على الآتي:
�أ� -أ�سماء ،وعناوين ،و�أرقام الهواتف ،وعناوين الربيد الإلكرتوين � -إذا كانت متوافرة -
و�أي تفا�صيل ات�صال �أخرى خا�صة ب�أطراف الو�ساطة ،وممثليهم� ،إن وجدوا.
ب � -إ�شـ ــارة �إلى اتفاقي ـ ــة الو�ساطــة التي ي�ستند �إليها طالب الو�ساطة ،ون�سخة منها،
�إن وجدت.
ج  -و�صف موجز لطبيعة املنازعة ،مع حتديد الطلبات التي يطالب بها طالب الو�ساطة.
د � -أي اتفاق �أو اقرتاح ب�ش�أن لغة الو�ساطة ،ومقرها ،ومدتها.
هـ  -تر�شيح الو�سيط املتفق عليه� ،أو حتديد �أي �شروط �أو م�ؤهالت خا�صة بالو�سيط،
�إن وجد.
و � -إثبات �سداد ر�سوم الت�سجيل املن�صو�ص عليها وفقا للمادة �( ١-١٤أ) من هذه
القواعد.
-23-
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 ٣-٣فـي حالة وجود اتفاق على تطبيق هذه القواعد ،يعترب تاريخ بدء �إجراءات الو�ساطة
من تاريخ ت�سلم امل�سجل للطلب مكتمال.
 ٤-٣فـي حال عدم وجود اتفاق و�ساطة بني الأطراف مبوجب هذه القواعد ،يجوز لأي
طرف �أن يطلب من اللجنة التنفـيذية دعوة الطرف �أو الأطراف الأخرى لالن�ضمام
فـي الو�ساطة وفق هذه القواعد.
املــادة ( ) 4
التمثيل وامل�ساعدة
 ١-٤يجـ ـ ــوز لكـ ــل ط ــرف �أن ميثل ــه و�/أو ي�ساع ــده فـي إ�جـ ـ ــراءات الو�ساط ـ ــة ممث ــل �أو �أكث ــر
و�/أو م�ساعـد �أو أ�كــرث على �أن يكون ــوا مفو�ضني تفوي�ض ــا خا�صــا �صحيحــا قانونـا،
ويح�ضرون باال�سم �أمام املركز� ،أو الو�سيط.
 ٢-٤يجوز للم�سجل -حتى تعيني الو�سيط � -أن يطلب من �أي طرف �أن يقدم الآتي كتابة:
أ� � -إثباتا كتابيا للتفوي�ض املمنوح منه �إلى �أي ممثل و�/أو م�ساعد حمدد فـي طلب
الو�ساطة.
ب � -أ�سماء وعناوين جميع ممثليه و�/أو م�ساعديه فـي الو�ساطة.
 ٣-٤يجوز للو�سيط ،بعد تعيينه ،تكليف �أي طرف تقدمي ما ورد �أعاله وفقا ملا يراه منا�سبا.
 ٤-٤بعد تعيني الو�سيط ،يلتزم الطرف الذي يرغب فـي تغيري �أو �إ�ضافة ممثله �أو م�ساعده
القانوين ب�إخطار جميع الأطراف والو�سيط وامل�سجل كتابة على الفور.
املــادة ( ) 5
مقر ولغة الو�ساطة
 ١-٥للجن ــة التنفـيذي ــة �أن تق ــرر عق ــد جل�سـ ــات اال�ستمـ ــاع و�/أو االجتماعـ ــات فـي �أي مقـ ــر
باحل�ضور ال�شخ�صي� ،أو من خالل و�سائل االت�صال الإلكرتونية� ،أو دعوة الو�سيط
للقيام بذلك بعد ت�أكيد تعيينه ،ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.
 ٢-٥جترى الو�ساطة باللغة �أو اللغات التي يتفق عليها الأطراف ،وفـي حالة عدم االتفاق
تتولى اللجنة التنفـيذية حتديدها حلني تعيني الو�سيط.
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الف�صل الثالث
الو�سيط وواجباته والتزاماته
املــادة ( ) 6
تعيني الو�سيط
للأطراف االتفاق على تر�شيح و�سيط �أو �أكرث� ،أو االتفاق على �آلية التعيني ،وفـي حالة عدم
االتفاق ،يتم تعيينه وفق الإجراءات الآتية:
�أ  -ير�سل امل�سجل �إلى كل طرف قائمة متطابقة باملر�شحني تت�ضمن �أ�سماء ثالثة
مر�شحني على الأقل ح�سب الرتتيب الأبجدي ،مرفقا بها م�ؤهالت كل مر�شح،
على �أن يقت�صر الرت�شيح على من ي�ستوفـي ال�شروط التي اتفق عليها الأطراف.
ب  -يحق لكل طرف ترتيب �أ�سماء املر�شحني ح�سب الأف�ضلية ،وحذف من يعرت�ض
على تعيينه.
ج  -ير�سل الأطراف القوائم �إلى امل�سجل فـي غ�ضون (� )٧سبعة �أيام من تاريخ ت�سلمها،
ما مل يتم متديد هذه املدة من قبل اللجنة التنفـيذية ،ويعترب م�ضي املدة دون
الرد من �أي طرف موافقة �ضمنية على القائمة املقرتحة.
د  -تعني اللجنة التنفـيذية و�سيطا من القائمة فور ت�سلمها القوائم من الأطراف،
�أو بعد انتهاء الفرتة الزمنية املحددة فـي الفقرة (-٦ج) مع مراعاة ما يف�ضله،
ويعرت�ض عليه الأطراف.
هـ  -فـي حالة عدم اتفاق الأطراف على تعيني و�سيط ،تتولى اللجنة التنفـيذية تعيينه،
كما تتولى اللجنة تعيني و�سيط بديل عند تعذر قيام الو�سيط املقرتح باملهمة.
املــادة ( ) 7
حياد وا�ستقالل الو�سيط
 ١-٧يجب على كل مر�شح ،يتم �إخطاره بالتعيني كو�سيط� ،أن يف�صح عن �أي ظروف يحتمل
�أن تثري �شكوكا مربرة ب�ش�أن حياده� ،أو ا�ستقالله.
 ٢-٧يلتزم الو�سيط بالإف�صاح املبا�شر دون �أي ت�أخيـر عن �أي ظروف قــد ت�ؤثــر على حيــاده،
�أو ا�ستقالله ،اعتبارا من تاريخ تعيينه ،وطوال مدة �إجراءات الو�ساطة.
 ٣-٧يكتمل تعيني الو�سيط بعد قبوله ملهامه كتابة ،على �أن يقدم خطاب قبوله للتعيني
�إلى امل�سجل خالل (� )٧سبعة �أيام من تاريخ �إخطاره برت�شيحه ،مرفقا به �إقرار كتابي
ي�ؤكد فـيه حياده ،وا�ستقالله.
-25-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1400

املــادة ( ) 8
واجبات الو�سيط
 ١-٨يتعني على الو�سيط �أن ي�شجع الأطراف على ت�سوية املنازعات فـيما بينهم ب�أي طريقة
يراها منا�سبة ،دون �أن تكون له �سلطة فر�ض الت�سوية عليهم.
� ٢-٨إذا ر�أى الو�سيط عدم قابلية ت�سوية �أي م�س�ألة من امل�سائل املتنازع عليها بني الطرفـني
بالو�ساطة ،يجوز له اقرتاح �إجراءات� ،أو و�سائل ت�سوية �أخرى ،ت�ؤدي �إلى الو�صول �إلى
ت�سوية �أكرث كفاءة ،و�أقل تكلفة ،مع مراعاة ظروف املنازعة .ويجوز للو�سيط فـي هذه
احلالة اقرتاح �أي مما ي�أتي:
�أ -تعيني خبري ب�ش�أن م�س�ألة حمددة �أو �أكرث.
ب -اللجوء �إلى التحكيم.
الف�صل الرابع
�إجراءات الو�ساطة
املــادة ( ) 9
�سري �إجراءات الو�ساطة
 ١-٩يعترب الو�سيط  -عند قبوله التعيني  -قد تعهد بتوفـري الوقت الكافـي لإمتام �إجراءات
الو�ساطة على وجه ال�سرعة.
 ٢-٩يناق�ش الو�سيط مع الأطراف فور تعيينه الطريقة التي يجب �إجراء الو�ساطة بها،
وطرق تبادل امل�ستندات وتقدميها ،واجلدول الزمني للو�ساطة.
 ٣-٩علــى الو�سيـ ــط تزويـ ــد الأط ــراف بع ــد املناق�ش ــة امل�ش ـ ــار �إليه ــا فــي البن ــد ( )٢-٩أ�عـ ــاله
على الفور مبذكرة مكتوبة بالطريقة التي �سيتم بها �سري �إجراءات الو�ساطة.
 ٤-٩ي�سرت�شد الو�سيط برغبات الأطراف عند بدء الو�ساطة ،وفـي �أثناء �إجرائها ،ويعاملهم
ب�إن�صاف ،وعدالة ،وحياد ،ويتيح لهم فر�صا مت�ساوية لعر�ض دعواهم.
 ٥-٩يت�صرف كل طرف بح�سن نية فـي �أثناء �سري �إجراءات الو�ساطة.
 ٦-٩يكون للو�سيط احلرية فـي االجتماع والتوا�صل ب�شكل منف�صل مع �أي من الأطراف،
وذلك بهدف الفهم الوا�ضح للمعلومات املقدمة فـي �أثناء �سري �إجراءات الو�ساطة،
على �أال يتم الإف�صاح عن تلك املعلومات للطرف الآخر دون �إذن �صريح من الطرف
املف�صح عنها.
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املــادة ( ) 10
مدة الو�ساطة
يبذل الو�سيط ق�صارى جهده للتو�صل �إلى اتفاق ت�سوية خالل املدة املتفق عليها ،وفـي حال
عدم حتديد مدة ،يجب على الو�سيط �إكمال مهمته فـي مدة ال تزيد على ( )٣ثالثة �أ�شهر
من تاريخ بدء �إجراءات الو�ساطة ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك.
املــادة ( ) 11
انتهاء �إجراءات الو�ساطة
 ١-١١تنتهي �إجراءات الو�ساطة التي تبد أ� وفقا للقواعد ب�إر�سال امل�سجل �إخطارا كتابيا �إلى
الأطراف فـي حال حدوث �أي مما ي�أتي:
�أ -توقيع الأطراف على اتفاق ت�سوية.
ب� -إخطار كتابي مر�سل �إلى الو�سيط من �أي طرف بعدم رغبته فـي اال�ستمرار فـي
�إجراءات الو�ساطة.
ج� -إخطار كتابي من الو�سيط �إلى الأطراف بر�أيه فـي تعذر الت�سوية بني الأطراف.
د� -إخطار كتابي من امل�سجل �إلى الأطراف بانتهاء �أي مدة زمنية حمددة لإجراءات
الو�ساطة ،مبا فـي ذلك �أي متديد لتلك املدة.
هـ� -إخطار كتابي من امل�سجل �إلى الأطراف بعدم ال�سداد بعد انق�ضاء ما ال يقل
عن (� )٧سبعة �أيام من تاريخ ا�ستحقاق �أي دفعة من قبل طرف �أو �أكرث وفقا
للقواعد.
 ٢-١١يخطر الو�سيط امل�سجل على الفور بتوقيع الأطراف على اتفاقية الت�سوية� ،أو ب�أي
�إخطار يقدمه الو�سيط� ،أو يقدم �إليه وفقا للمادة ( ١-١١ب-ج).
املــادة ( ) 12
التحكيم ال�سابق والالحق ملركز عمان للتحكيم التجاري
� ١-١٢إذا �سبق الو�ساطة لدى مركز عمان للتحكيم التجاري تقدمي طلب للتحكيم ،مبوجب
قواعد التحكيم اخلا�صة باملركز ب�ش�أن ذات النزاع ،فلن يتم احت�ساب �أي ر�سوم ت�سجيل
للو�ساطة.
� ٢-١٢إذا �سبق التحكيم لدى مركز عمان للتحكيم التجاري تقدمي طلب للو�ساطة مبوجب
قواعد الو�ساطة اخلا�صة مبركز عمان للتحكيم التجاري ب�ش�أن ذات النزاع ،فتعد
ر�سوم الت�سجيل املدفوعة للو�ساطة جزءا من ر�سوم ت�سجيل التحكيم.
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الف�صل اخلام�س
م�صاريف الو�ساطة
املــادة ( ) 13
�إيداع ال�ضمانات املالية
 ١-١٣ما مل يوجه الو�سيط بغري ذلك ،يطلب امل�سجل من الأطراف مقدما �إيداع مبلغ مايل
قبل �إجراءات الو�ساطة على النحو الذي يراه منا�سبا ،وذلك بالت�شاور مع الو�سيط
لتغطية م�صاريف ،ونفقات الو�ساطة ،كما يجوز للم�سجل بعد ذلك �أن يطلب تقدمي
�ضمانات �إ�ضافـية من الأطراف� ،إذا لزم الأمر.
 ٢-١٣يتولى امل�سجل عند انتهاء الو�ساطة �إ�صدار احل�ساب اخلتامي للأطراف ب�ش�أن �أي
�ضمانات مت دفعها ،و�إعادة �أي ر�صيد مل ي�ستهلك �إلى الأطراف� ،أو مطالبتهم ب�سداد
�أي مبلغ م�ستحق عليهم.
املــادة ( ) 14
امل�صاريف
 ١-١٤ي�شمل م�صطلح "امل�صاريف" ما ي�أتي فقط:
�أ -ر�سوم ت�سجيل غري قابلة لال�سرتداد بقيمة ( )١٠٠مائة ريال عماين تدفع عند
تقدمي الطلب.
ب -الر�سوم الإدارية التي تعادل ( )٪٢٠ع�شرين باملائة من الر�سوم الإدارية املو�ضحة
فـي اجلدول رقم ( )١اخلا�ص بر�سوم الت�سجيل والر�سوم الإدارية من قواعد
التحكيم فـي املركز.
ج� -أتعاب الو�سيط التي تعادل ( )٪٢٠ع�شرين باملائة من �أتعاب املحكم الفرد املبينة
فـي اجلدول رقم ( )٢املتعلق ب�أتعاب هيئة التحكيم من قواعد التحكيم فـي
املركز ،وفـي حالة تعيني �أكرث من و�سيط واحد يتم احت�ساب �أتعابهم بن�سبة
تعادل ( )٪٢٠ع�شرين باملائة من �أتعاب هيئة التحكيم امل�شكلة من ثالثة
حمكمني ،واملبينة فـي اجلدول رقم (.)٢
د -نفقات ال�سفر املعقولة ،و�أي نفقات �أخرى يتكبدها الو�سيط.
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 ٢-١٤تدفع الر�سـ ــوم الإداريـ ــة ،و�أتعـ ــاب الو�سي ــط ،و�أي م�صاري ــف �أخ ــرى بالت�ســاوي بني
الأطراف.
 ٣-١٤يجوز للجنة التنفـيذية بناء على تقديرها حتديد امل�صاريف الإدارية فـي حالة عدم
ذكر املبلغ املتنازع عليه ،مع مراعاة جميع ظروف الدعوى ،مبا فـي ذلك امل�ؤ�شرات
املتعلقة بقيمة املنازعة على �أال تتجاوز ( )١٠.٠٠٠ع�شرة �آالف ريال عماين.
 ٤-١٤ي�سدد الأطراف امل�صاريف �إلى املركز با�ستخدام بطاقة االئتمان امل�صرفـي� ،أو عن
طريق التحويل امل�صرفـي ،دون �أن يتحمل املركز �أي ر�سوم عن هذا التحويل.
الف�صل ال�ساد�س
�أحكـــام عامـــــة
املــادة ( ) 15
ال�سرية
 ١-١٥ال يجوز ت�سجيل اجتماعات الأطراف مع الو�سيط ب�أي طريقة ،ما مل يتفق الأطراف
على خالف ذلك.
 ٢-١٥يلتزم كل �شخ�ص م�شارك فـي الو�ساطة باملحافظة على �سرية الو�ساطة ،وخ�صو�صا
الو�سيط ،والأطراف ،وممثليهم ،وم�ست�شاريهم ،و�أي خرباء م�ستقلني ،و�أي �أ�شخا�ص
�آخرين حا�ضرين فـي �أثناء اجتماعات الأطراف مع الو�سيط ،وال يحق لهم الإف�صاح
عن�/أو ا�ستخ ــدام �أي معلومـ ــات تتعلـ ــق بالو�ساط ــة يت ــم احل�ص ــول عليها خالله ــا،
ما مل يتفق الأطراف والو�سيط على خالف ذلك ،كما يلتزم كل �شخ�ص م�شارك فـي
الو�ساطة بالتوقيع على التعهد بال�سرية وفقا للنموذج املعد لذلك من قبل املركز.
 ٣-١٥يج ــب عل ــى كـ ــل �شخ ــ�ص م�ش ــارك فـي الو�ساط ــة �أن يعيـ ــد �أي وثائ ــق �أو م�ستن ــدات
�أو مواد مقدمة من قبل �أحد الأطراف �إلى الطرف الذي قدمها عند انتهاء �إجراءات
الو�ساطة ،دون االحتفاظ ب�أي ن�سخة منها ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك،
كما يجب التخل�ص من �أي مالحظات تتعلق باجتماعات الأطراف مع الو�سيط عند
انتهاء الو�ساطة.
 ٤-١٥ال يجوز للو�سيط �أو للأطراف تقدمي �أي من الآتي كدليل فـي �أي �إجراءات ق�ضائية
�أو حتكيم ،ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك:
أ� � -أي �آراء �أو مقرتحات يقدمها �أحد الأطراف �أو الو�سيط فـيما يتعلق بت�سوية
حمتملة للمنازعة.
ب � -أي �إفادات تقدم فـي �أثناء �سري �إجراءات الو�ساطة.
،
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املــادة ( ) 16
الإعفاء من امل�س�ؤولية
با�ستثن ــاء ح ــاالت اخلطـ ـ أ� املتعم ــد� ،أو الإهم ــال اجل�سي ــم ،يعفــى الأطــراف  -بق ــدر ما ي�سم ــح
به القانـ ــون الواج ــب التطبي ــق  -والو�سيـ ــط ،واللجن ــة التنفـيذي ــة ،وامل�سجـل ،ومركز عمان
للتحكيم التجاري (مبا فـيه من م�س�ؤوليه وموظفـيه) من �أي م�س�ؤولية جتاه �أي طرف عن
�أي �إهمال� ،أو فعل� ،أو �إغفال فـيما يتعلق ب�أي و�ساطة يديرها مركز عمان للتحكيم التجاري
مبوجب هذه القواعد ،با�ستثناء احلد الذي يحظر فـيه القانون الواجب التطبيق الإعفاء
من امل�س�ؤولية.
املادة ()١٧
لغة القواعد
فـي حال وجود �أي تعار�ض �أو ت�ضارب بني الن�سخة العربية لهذه القواعد ،و�أي لغات �أخرى
قد تن�شر بها ،يعتد بالن�سخة العربية.
املــادة ( ) 18
�أحكام ختامية
� ١-١٨إذا اتفق الأطراف قبل تاريخ �سريان هذه القواعد على �إحالة نزاعهم �إلى القواعد،
اعترب ذلك �إحالة لنزاعهم �إلى قواعد الو�ساطة اخلا�صة مبركز عمان للتحكيم
التجاري.
 ٢-١٨مع عدم الإخالل بالإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه القواعد ،يجوز للأطراف
البدء فـي�/أو موا�صلة �أي �إجراءات ق�ضائية �أو حتكيمية �أو �إجراءات مماثلة فـيما يتعلق
باملنازعة ،ما مل يتفق جميع الأطراف كتابة على خالف ذلك� ،أو ما مل يكن ذلك
حمظورا مبوجب القانون الواجب التطبيق.
 ٣-١٨ما مل ين�ص القانون الواجب التطبيق� ،أو يتفق الأطراف كتابـة على خـ ــالف ذلك،
ال يحق للو�سيط امل�شاركة فـي �أي �إجراءات ق�ضائية� ،أو حتكيمية� ،أو �إجراءات مماثلة
تتعلق باملنازعة التي با�شرها مبوجب هذه القواعد� ،سواء ب�صفته قا�ضيا� ،أو حمكما،
�أو خبريا� ،أو �شاهدا� ،أو ممثال� ،أو م�ست�شارا لأي طرف.
 ٤-١٨فـي جميع امل�سائل غري املن�صو�ص عليها �صراحة فـي هذه القواعد ،يعمل املركز
والو�سيط بروح هذه القواعد.
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ملحــــق
منوذج �شرط الو�ساطة
 -١املنازعات امل�ستقبلية:
بالن�سبة للأطراف املتعاقدة التي ترغب فـي �إحالة املنازعات امل�ستقبلية �إلى الو�ساطة
مبوجب قواعد الو�ساطة لدى مركز عمان للتحكيم التجاري ،يو�صى بالفقرة الآتية:
 الو�ساطة:" �أي منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد� ،أو فـيما يتعلق به ،مبا فـي ذلك �أي �س�ؤال يتعلق
بوجوده� ،أو �صالحيته� ،أو �إنهائه ،يوافق الأطراف على �إحالة املنازعة لت�سويته وديا
عن طريق الو�ساطة فـي �سلطنة عمان ،التي يديرها مركز عمان للتحكيم التجاري
وفقا لقواعد و�ساطة مركز عمان للتحكيم التجاري ،التي تعترب مدجمة بالإحالة
فـي هذا ال�شرط".
 الو�ساطة والتحكيم:" �أي منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد� ،أو فـيما يتعلق به ،مبا فـي ذلك �أي �س�ؤال يتعلق
بوجوده� ،أو �صالحيته� ،أو �إنهائه ،يوافق الأطراف على القيام �أوال ب�إحالة املنازعة
لت�سويته وديا عن طريق الو�ساطة فـي �سلطنة عمان ،التي يديرها مركز عمان
للتحكيم التجاري وفقا لقواعد و�ساطة مركز عمان للتحكيم التجاري ،التي تعترب
مدجمة بالإحالة فـي هذا ال�شرط.
�إذا مل تتم ت�سوية املنازعة عن طريق الو�ساطة خالل ( ).......يوما من تاريخ
تقدمي طلب الو�ساطة �أو خالل �أي مدة �أخرى يتفق عليها الأطراف كتابة ،ف�إنه
تتم ت�سوية هذه املنازعة نهائيا مبوجب قواعد التحكيم اخلا�صة مبركز عمان
للتحكيم التجاري ،التي تعترب مدجمة بالإحالة فـي هذا ال�شرط.
تكون اللغة امل�ستخدمة فـي �إجراءات الو�ساطة والتحكيم هي (.)........
ويكون عدد املحكمني (واحدا  /ثالثة).
ويكون مقر التحكيم فـي (م�سقط� ،سلطنة عمان).
ويكون القانون املو�ضوعي احلاكم للعقد هو القانون (.")........
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 -٢املنازعات القائمة:
 الو�ساطة:" �أي منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد� ،أو فـيما يتعلق به ،مبا فـي ذلك �أي �س�ؤال يتعلق
بوجوده� ،أو �صالحيته� ،أو �إنهائه ،يوافق الأطراف على �إحالة املنازعة لت�سويته وديا
عن طريق الو�ساطة فـي �سلطنة عمان ،التي يديرها مركز عمان للتحكيم التجاري
وفقا لقواعد و�ساطة مركز عمان للتحكيم التجاري".
 الو�ساطة والتحكيم:" �أي منازعة تن�ش�أ عن هذا العقد� ،أو فـيما يتعلق به ،مبا فـي ذلك �أي �س�ؤال يتعلق
بوجوده� ،أو �صالحيته� ،أو �إنهائه ،يوافق الأطراف على القيام �أوال ب�إحالة املنازعة
لت�سويته وديا عن طريق الو�ساطة فـي �سلطنة عمان ،التي يديرها مركز عمان
للتحكيم التجاري وفقا لقواعد و�ساطة مركز عمان للتحكيم التجاري ،التي تعترب
مدجمة بالإحالة فـي هذا ال�شرط.
�إذا مل تتم ت�سوية املنازعة عن طريق الو�ساطة خالل ( )........يوما من تاريخ
تقدمي طلب الو�ساطة �أو خالل �أي مدة �أخرى يتفق عليها الأطراف كتابة ،ف�إنه
تتم ت�سوية هذه املنازعة نهائيا مبوجب قواعد التحكيم اخلا�صة مبركز عمان
للتحكيم التجاري ،التي تعترب مدجمة بالإحالة فـي هذا ال�شرط.
تكون اللغة امل�ستخدمة فـي �إجراءات الو�ساطة والتحكيم هي (.).......
ويكون عدد املحكمني (واحدا  /ثالثة).
ويكون مقر التحكيم فـي (م�سقط� ،سلطنة عمان).
ويكون القانون املو�ضوعي احلاكم للعقد هو القانون (.").........
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وزارة العمــــل
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن ع ــمال
�شركة ( املطور للفنادق واملنتجعات ) تقدم ــوا �إلى املديري ــة العام ــة للرعاي ــة العماليــة
بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة ،ولكــل مت�ضــرر احلـق ف ــي االعتـرا�ض على هـذا
الطلـب ,على �أن يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة
بال ــوزارة له ــذا الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويــج اال�ستثمار

�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام
قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم88587 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سندباد الذهبي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 10 :ر.ب� ،615 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2014/6/30 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145701 :
�أ�سماك ق�شرية غري حية� ،أطعمة خ�ضار خممرة (كم�شي)� ،أطعمة خفيفة �أ�سا�سها الفواكه،
التيمبه هو منتج م�صنوع من فول ال�صويا املخمر له رائحة ترابية ،اجلنب املنزيل،
اخل�ضراوات املح�ضرة ،الرخويات غري احلية ،الزجنبيل املتبلور (املطبوخ بال�سكر)،
الزجنبيل املحفوظ ،الزجنبيل املكبو�س �أو املخلل ،الزهور املجففة ال�صاحلة للأكل ،العجة،
�إ�سكامول (يرقات منل حم�ضرة �صاحلة للأكل)� ،أمالح جينية لأغرا�ض ،الطهي� ،ألوفريا
املعد لال�ستهالك الب�شري� ،أقرا�ص فول ال�صويا� ،أجفار (فلفل حمفوظ)� ،أقرا�ص جبنة
التوفو ،نقانق للهوت دوغ ،نقانق للكورن دوغ ،نقانق �سجق ،مو�س (من اخل�ضراوات) ،مو�س
(�سمك) ،مهلبية �سوداء ،منتجات غذائية من ال�سمك ،منتجات اللحوم املعاجلة ،منتجات
احلليب ،هالم حلوم ،ياكيتوري ،يوبا (ق�شور جبنة التوفو) ،خال�صات حلوم ،بي�ض م�سحوق،
زيت الأرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أرياف املن�صورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145760 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل بال�سيارات (ا�ستخدام �سيارة بنقل الب�ضائع للزبائن) ،خدمات النقل نقل الر�سائل �أو
الب�ضائع( ,ا�ستخدام �سيارة بنقل الب�ضائع للزبائن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جويرة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146440 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلديدان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146441 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تثمني العقارات ،ت�أجري العقارات� ،إدارة العقارات ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية،
ال�سم�سرة ،ت�أجري املكاتب عقارات ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لبان للعقارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146442 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ربوع احلده للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146447 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النبع للم�شاريع املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146448 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمالقة الإبداع الع�صري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146450 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
يبع العطور وم�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العنرب الذهبي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146451 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافترييات ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الريام الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146452 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية ،خال�صات فواكه غري كحولية ،جعة زجنبيل ،برية �شعري منبت ملت ،ماء ال�شعري،
م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية (م�شروب مركز الفواكه) ،م�شروبات م�صل اللنب،
م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر
فواكه (م�شروب مركز الفواكه)� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه �شرب م�شروبات،
م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية ،ماء الليثيا ،مياه معدنية م�شروبات ،ماء معدين
فوار ،مياه معدنية للموائد ،ع�صري عنب ،ليمونا�ضة ،خال�صات ح�شي�شة الدينار لتح�ضري
البرية ،ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات� ،أ�شربة لتح�ضري الليمونا�ضة ،ماء �شعري منبت
ملت ،ع�صري عنب غري خممر� ،شراب اللوز ،ماء ال�صودا� ،شربات م�شروبات ،ع�صري بندورة
م�شروب ،م�شروبات غري كحولية� ،أقرا�ص حمالة للم�شروبات الفوارة ،م�ساحيق للم�شروبات
الفوارة ،مياه غازية� ،شراب الف�شاغ م�شروب خفيف ،م�شروبات فاحتة لل�شهية غري كحولية،
كوكتيالت غري كحولية� ،شراب فواكه غري كحويل ،م�شروبات تواترية ،ع�صري تفاح غري
كحويل ،برية رو�سية خالية من الكحول ،م�شروبات غري كحولية �أ�سا�سها الع�سل ،م�شروبات
فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروب الألوفريا ,الالكحويل ،كوكتيل من البرية ،م�شروبات
�صويا من غري بدائل اللنب ،م�شروبات بروتينية للريا�ضيني ،م�شروبات من الأرز ،بخالف
بدائل احلليب ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة ،م�شروبات غري كحولية منكهة
بنكهة ال�شاي ،مرطبات غري كحولية ،نبيذ ال�شعري البرية ،م�شروبات الطاقة ،م�شروبات
الفواكه املجففة غري الكحولية� ،شاندي (برية خملوطة مع م�شروب غري كحويل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نزوى لل�صناعات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146453 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات ،مياه معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،ماء ال�صودا ،مياه غازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االختيار الراقي الأول
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146454 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات و�آالت التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الينابيع الكربى الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 315 :ر.ب� ،322 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146456 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ف�ضة مغزولة �أ�سالك ف�ضية� ،أ�ساور جموهرات� ،ساعات يد ،حلي �صغرية للمجوهرات،
قالئد �سل�سلية جموهرات� ،سال�سل �ساعات ،قالئد جموهرات ،علب �ساعات ،ميداليات،
�ساعات� ،أحجار �شبه كرمية� ،أحجار كرمية ،جموهرات مقلدة ،خوامت جموهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت الوا�سط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146457 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعمدة للأعالنات غري معدنية( ,البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأدوات ال�صناعات
البرتولية) ،زجاج مرمري ،مرمر� ،أ�سمنت ا�سب�ستو�س ،م�ساحيق �صفيحية ،زوايا الت�سقيف
�أ�شكال هرمية� ،أعمدة غرب معدنية للبناء ،لوحات �صوتية غري معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غرب املوج للأعمال واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146463 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شرائح �سمك طرية فيليه,منتجات غذائية من ال�سمك� ،سمك حمفوظ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرواد احلديثة للتجارة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146465 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بريق النه�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146466 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كل�س لعلف احليوانات ،هري�س علف ,لال�ستهالك احليواين ،م�سحوق �أرز للعلف ،علف
لتقوية احليوانات ،م�سحوق الكتان علف ،ق�ش علف ،م�ستح�ضرات للدواجن التي تبي�ض،
علف للحيوانات (م�صنع �إنتاج علف احليوانات والدواجن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الطبيعة ل�صنع الأعالف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146467 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جب�س مواد بناء ،مواد بناء حرارية غري معدنية� ،أ�سمنت ،منتجات قارية للبناء ،طالءات
من الأ�سمنت �صامدة للنار� ،أ�سمنت للأفران العالية احلرارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الدار لالن�شاءات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146468 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو (املقاهي التي تقدم امل�شروبات) ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالته
(املقاهي التي تقدم امل�شروبات)� ،شاي مثلج (املقاهي التي تقدم امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأبراج الرا�سخة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146469 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،مراقبة نظم
احلا�سوب للك�شف عن الأعطال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل �شمال الباطنة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146470 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الألعاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سعم الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146471 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزن للحلول املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146472 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبراهيم لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146473 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستلزمات الأطفال وبيع احللى اال�صطناعية وبيع املالب�س اجلاهزة والكماليات
الأخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اليمان الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146474 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحذية (بيع الأحذية وم�ستلزماتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفان الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146475 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تراث نزوى العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146476 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س الريا�ضيه وم�ستلزمات و�أدوات الريا�ضة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركائز بو�شر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146477 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(مركز ت�سوق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع هرمز املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146478 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وقود حمركات ،وقود ،برتول ،برتول خام �أو مكرر ،وقود البنزين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املها لت�سويق املنتجات النفطية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146479 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (مركز ت�سوق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع هرمز املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146480 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،كاكاو ،قهوة ،كارميل �سكاكر� ،شاي� ،شوكوالته،
حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبناء ال�شافعي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146481 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املبدع للم�شاريع املتكامله
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146482 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوخة بنت علي بن �سيف البحري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146483 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�ؤية املتحدة للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146484 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور� ،صناعة عطور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفر�سان الأربعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146485 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاوالت البناء والت�شيد� ،صنع الأثاث من احل�شب� ،أعمال احلفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تركواز الدولية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146486 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه بن �سامل بن مبارك العرميي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146487 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم ،خدمات حدائق املالهي ،خدمات الت�سلية ،ت�أجري معدات
الت�صوير ال�سينمائي ،خدمات امل�ضيف ،ت�أجري م�سجالت ال�صوت ،تنظيم حفالت ترفيه،
تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة الندوات ،تنظيم العرو�ض خدمات متعهدي
احلفالت ،تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ،خدمات حترير الفيديو للمنا�سبات ،خدمات
فني �إ�ضاءة للمنا�سبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رحب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146488 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة الأثاث ،جتديد الأثاث ،ل�صق ورق اجلدران� ،إ�صالح املظالت ،تنجيد الأثاث ،التلميع
بالورني�ش.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة احلباب للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146489 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ينابيع املوالح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146490 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كب�سوالت للأدوية� ،أدوية لعالج الأم�ساك� ،أدوية م�سهلة� ،أدوية لأغرا�ض طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صيدلية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146491 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد االبتكار العاملي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146492 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات (احللويات ب�شتى �أنواعها) ،مثلجات �صاحلة للأكل (الآي�س كرمي) ،كيك مغطى
بال�سكر جممد( ,جميع �أنواع الكيك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طموح العز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146495 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أبواب غري معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليوان احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146496 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور ،بخور ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات تبخري عطور� ،أعواد البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع عبداللـه النجاري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146498 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،غ�سل املركبات ،تلميع املركبات� ،صيانة املركبات ،تنظيف املركبات،
م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،تغيري بطاريات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املكا�سيب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146499 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب االئتمان ،خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات ،التقييم املايل الت�أمني
والأعمال امل�صرفية والعقارات� ،إدارة العقارات ،ال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيوت التمكني العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146501 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب الرحالت ال�سياحية ،النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،النقل باحلافالت ،النقل،
ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى اخلارج ،احلجز لل�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مملكة الأ�صيل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146502 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سمو العال للخدمات العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146504 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيق هاتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ع�صر التكنلوجيا للحلول الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146505 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز بان ،قهوة ،كعك� ،شاي� ،شوكوالته ،بوظة ،فطائر حمالة بانكيك ،برغل للطعام
الب�شري ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات
�شوكوالته باحلليب ،خبز ،فطائر� ،سندوي�شات ،معجنات ،فطائر حلم ،معجنات مقطعة،
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالته،
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،باجلنب ال�سندوي�شات ،جياوزي فطائر حم�شية ،فطائر �أ�سا�سها
دقيق ،برغل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلربة الراقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146506 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز (بيع الكنافة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االحتاد للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146507 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور ومنتجات الزينة واملالب�س اجلاهزة واحللى اال�صطناعية وملحقاتها
واجللديات من حقائب وملحقاتها و�أحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�شرى املنى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146508 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية،
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جاردينيا مل�ستح�ضرات التجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146509 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زالل بي�ض ،فواكه حمفوظة ،حلوم مطبوخة ،رقائق بطاطا مقلية ،فواكه جممدة� ،شوربات،
خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة ،جبنة� ،شرائح �سمك طرية
فيليه ،حلوم ،خال�صات حلوم ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها ،بي�ض،
بي�ض م�سحوق ،عجينة حلم الكبد ،حلوم مملحة� ،سلطات خ�ضراوات� ،سلطات فواكه� ،سمك
تونا ،حلم الكبد ،رقائق فواكه ،حلوم حمفوظة ،بي�ض �صالح للأكل ،فواكه معلبة ،حلوم
معلبة ،فطائر بطاطا مقلية� ،أطعمة خفيفة �أ�سا�سها الفواكه ،روب اللنب ،حليب مركز،
فالفل ،ذرة حلوة غري معاجلة ،فطائر �أ�سا�سها بطاطا ،نقانق للهوت دوغ ،اخل�ضراوات
املح�ضرة ،الفواكه املح�ضرة ،نقانق �سجق ،فطائر البطاطا املب�شورة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كل الع�صور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146510 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شمع النحل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممد بن عبداللـه اجلابري و�أوالده للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146511 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سكون الليل ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146512 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور الطبيعية والعطور ومتجاتها ،بيع الزهور جمففة للتزيني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأر�ض الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146514 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التخزين (حفظ الأ�سماك واملنتجات ال�سمكية والأحياء عن طريق التربيد �أو التجميد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سردين احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146515 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلم خنزير مملح� ،أ�سماك ق�شرية غري حية ،فواكه معلبة ،حلوم معلبة ،حلم جمفد ،حلم
البط املكبو�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معامل املويلحا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146516 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل بودرة ،بذور ال�سم�سم توابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :توابل العرب والهند والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146517 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع احللي والأقم�شة واملالب�س اجلاهزه وال�ساعات والأحذية واحلقائب والعطور
وم�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سائم احلوري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :

-67-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1400

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146519 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القواعد خلدمات الت�أمني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146523 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع امل�ستلزمات الرجالية وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اخلدمة الف�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146607 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطريان العماين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146615 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتفيه والت�سلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صندوق الدويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147034 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو الفهد املحرمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144714 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الطرود ،ت�سليم الب�ضائع ،نقل الأثاث ،النقل ،النقل ب�سيارات الأجرة ،نقل امل�سافرين،
خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،احلجز للنقل ،احلجز لل�سفر ،ت�سليم الب�ضائع
بالطلب الربيدي ،ت�سليم الزهور ،النقل اللوجي�ستي ،خدمات تغليف الهدايا ،خدمات
ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للهند�سة والتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم106919 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناعة ال�صهاريج واخلزانات وال�صوامع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النهر الفائ�ض للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/1/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110853 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عيادة بيطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمد بن خدمي بن مطر ال�سناين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية اخلابورة ,حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/6/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم126974 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد بن ح�سن بن حميد الربيكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية لوى ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135278 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روح املجد اجلديدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �شنا�ص ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139888 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سل املركبات (غ�سيل وت�شحيم املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد عبداللـه علي حممد ال�شحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143022 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االن�سياب املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143893 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة نا�صر اليحيائي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145282 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضــرات جتميلي ـ ــة لال�ستحمـام ،م�ستح�ض ــرات جتعي ــد ال�شعـ ــر ،م�ستح�ض ــرات مكيـ ــاج،
م�ستح�ضرات جتميل ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،غ�سوالت مهبلية لأغرا�ض ال�صحة ال�شخ�صية �أو مزيلة للعرق ،م�ستح�ضرات
�إنعا�ش رائحة الفم لأغرا�ض النظافة ال�شخ�صية ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،كرميات
تبيي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر،
�صابون م�ضاد للعرق� ،صابون� ،شامبو ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات الغ�سل لأغرا�ض
�شخ�صية �أو �صحية �أو مزيلة للعرق� ،أدوات النظافة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نقطة الذروة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/20 :
-74-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1400

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145901 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،خدمات وكاالت الدعاية
والإعالن ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،الإعالن والدعاية
املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،التخطيط لغايات الدعاية
والإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الغرنوق الذهبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146386 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة والعطور والأحذية وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالرحيم بن �سامل بن جمعة املخيني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146518 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات اقت�صادي ــة ودرا�س ــة اجل ــدوى وا�ست�ش ــارات �إدارية ومكاتـ ــب املراجع ــة وتدقي ـ ــق
احل�سابات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القواعد الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146522 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستوديو ت�صوير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمنار املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146524 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة حا�سوب� ،أقرا�ص مرنة ،لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية
ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات
حا�سوب م�سجلة ،قارنات معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة بينية لأجهزة احلا�سوب ،وحدات
�أ�شرطة مغناطي�سية لأجهزة احلا�سوب� ،أجهزة املودم� ،شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب ،برامج
مراقبة برامج حا�سوب ،ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب� ،أقرا�ص ب�صرية ،طابعات ت�ستخدم
مع �أجهزة احلا�سوب ،وحدات معاجلة مركزية معاجلات ،قارئات معدات معاجلة بيانات،
ما�سحات معدات معاجلة بيانات� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص املدجمة ،م�شغالت الأقرا�ص
لأجهزة احلا�سوب ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،لبادات الف�أرة ،م�ساند ر�سغ
لال�ستخدام مع �أجهزة احلا�سوب� ،سماعات الر�أ�س ،حوا�سيب حممولة� ،أكمام للحوا�سيب
املحمولة ،حوا�سيب لوحية ،عتاد احلا�سوب� ،أغلفة للحوا�سيب اللوحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شراع للنقليات والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146525 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطبعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �شفاء املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146526 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شيد للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146527 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية (اال�ست�شارات الهند�سية) ،م�سح الأرا�ضي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الداخلية الهند�سية التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1300:ر.ب� ،611:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146529 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات
تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية� ،أبحاث
الت�سويق ،ترويج املبيعات للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متكني لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146531 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إر�سال الر�سائل ،خدمات التلفونات ،ات�صاالت ال�سلكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أ�شجار �سناو للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146542 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة رمال ال�سحمة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146544 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صفاء اجلبيل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146549 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الع�صائر والآي�س كرمي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النوى املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146553 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي ،تقدمي امل�شروبات ال�ساخنة والباردة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نخل ل�صناعة التمور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146554 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأعالف احليوانية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجماد عربي للم�شاريع املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146555 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم الوجبات وامل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلذور الذهبية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146556 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روعة �إزكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146557 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة (مواد �صحية ومواد بناء ورخاميات و�أر�ضيات وبالط و�أبواب ونوافذ ومطابخ ومغا�سل
وطاوالت رخامية ومك�سرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفنار الأولى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146558 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الكيماويات ال�صناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياقوت ال�سماء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب202/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146559 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليايل ال�صفا للم�شاريع التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146566 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهور قبة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146567 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العناية باجلمال (حجوزات ال�صالونات عن طريق الإنرتنت ،منتجات العناية باجلمال).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

-85-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1400

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146568 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدم ــات املقاه ــي ،خدمـ ــات الكافترييــات ،خدم ــات املطاع ــم امل�ؤقت ــة �أو املتنقلــة الكانتينـ ــات،
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة خط الإع�صار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146569 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شواطئ العذيبة املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146571 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة والأحذية والإك�س�سوار ،ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سهم الأمل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146572 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فزاع العرب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146573 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الهند�سة ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج
حا�سوب ،ت�أجري برامج حا�سوب ،ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل
�أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ن�سخ برامج احلا�سوب� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على
�شبكة الإنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات
فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،خدمات الوقاية من الفـريو�سات
احلا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي جمال توفـري الطاقة ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع
الإنرتنت ،الربجميات كخدمات  ،SaaSن�سخ احتياطية للبيانات خارج املوقع ،توفـري
معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت ،احلو�سبة
ال�سحابية ،جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات ،خدمات
اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب،
خدمات اال�ست�شارة فـي جمال االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،اال�ست�شارات فـي جمال
الأمن املعلوماتي ،الت�صميم الداخلي ،فك ت�شفـري الهواتف النقالة ،مراقبة نظم احلا�سوب
للك�شف عن الأعطال ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال الأمن على الإنرتنت ،خدمات
اال�ست�شارة فـي جمال �أمن البيانات ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن نفاذ �أو اخرتاق
للبيانات بدون ت�صريح ،تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه الإ�صدار اجلديد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146574 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم الطعام
ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مفهوم ال�ضيافة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146576 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عم ــان للإبحــار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146577 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع احلوا�سيب واخلدمات امللحقة باحلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللول التقنية الإ�ضافـية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146581 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رموز املجد احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146583 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع البطاريات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صاللة اوفر�سيز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146591 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شـ ــارات امللكيـ ــة الفكري ــة ،ر�ص ــد حق ـ ــوق امللكيــة الفكري ــة لغايات اال�ست�شارة القانونية،
الأبحاث القانونيـة ،خدمــات املرافع ــات ،خدم ــات �إع ــداد الوثائ ــق القانونية� ،إدارة قانونيـة
للرتاخي ــ�ص ،خدمــات قانوني ــة مرتبطة بالتفاو�ض على العقود ل�صالــح الغي ــر ،امل�ش ـ ــورة
القانونية فـي اال�ستجابة لطلبات العطاءات ،اال�ست�شارات القانونية املتعلقة بر�سم اخلرائط
وبراءات االخرتاع ،خدمات الدعوة القانونية(دعم عام �أو تو�صية ل�سبب �أو �سيا�سة معينة،
خدمات قانونية فـي جمال الهجرة ،تدقيق الأمتثال القانوين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املعمرية والعربي و�شركائهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146593 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأدوات الإلكرتونية وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدرة احلديثة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146594 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات (بيع احللويات) ،فطائر حمالة بانكيك( ,بيع الفطائر) ،كرو�سان (نوع من املعجنات)
(بيع املعجنات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�ساتني منح ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146596 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت اجلمال والأناقة الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146597 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شغال فنية من احلجر �أو اخلر�سانة �أو الرخام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طيف ب�سياء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146599 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت التوظيف ،العالقات العامة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شنكر كيمجيز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146600 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أجهزة و�آالت لتنقية املاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سجم للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146601 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة امل�سكرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146602 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شحن والنقل الربي للب�ضائع واملعدات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النور�س للحلول اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146603 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�سلع ال�صيدالنية والأدوات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إمناء �صاللة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146604 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
للأ�سماك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع �أمواج م�سندم للأ�سماك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146606 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه حممد معني العزو للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146610 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب ،م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أجماد ظفار ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146611 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز عبداللـه العي�سري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146612 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الثقافـية والتعليمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز عبداللـه العي�سري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146613 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خر�سانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطل�س للخر�سانة اجلاهزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146614 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة البوا�سق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146616 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات اللياقة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمـمد الريامـ ــي للم�شاريع الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146617 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كو�س م�صرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146618 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليايل �إزكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146619 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حجر القمر الذهبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146620 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياط مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سد وادي اخلو�ض للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146643 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هايربماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي النا�صري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146680 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحور لل�ضيافة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146886 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حم�ضيات طازجة ،ثمار اجلوز فواكه ،توت ،فواكه طازجة� ،شمندر طازج ،فطر طازج ،جوز
الهن ــد ،خي ــار طازج ،لب النارجيـ ــل ،بقــول طازجة ،قم ــح ،فواك ــه طازج ــة ،نبات ــات ،الب�صل،
برتقال طازج ،نباتات الك ــروم ،فلف ــل نب ــات ،نبات ــات الألوفـيـ ــرا ،حت�ضريات من الفواكه
الطازجة ،الطعم املجففة املجمدة اخلا�صة بال�صيد ،الزجنبيل الطازج ،نبات القنب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمالت الدلة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/28 :
-103-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1400

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146626 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س (املالب�س ،لبا�س القدم ،و�أغطية الر�أ�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايفـريال�ست وورلد�س بوك�سينغ هيدكوارترز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 42 :وي�ست � 39سرتيت ،ثريد فلور ،نيويورك ،نيويورك ،10018
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146667 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سليلوز (�صمغ ال�سليلوز ل�صناعة املواد الغذائية ،ال�سليلوز ،اجليالتني للأغرا�ض ال�صناعية،
اجليالتني لال�ستخدام ال�صناعي ،النفثالني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146668 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كارميل ملون للأطعمة� ،صبغة الكراميل لال�ستخدام فـي �صناعة الأ�شربة� ،صبغة الكراميل
ال�ستخدامها فـي �صناعة امل�شروبات� ،صبغة الكراميل ال�ستخدامه فـي �صناعة املواد الغذائية،
�ألوان الطعام لال�ستخدام املنزيل ،مواد التلميع (الليك) الفرن�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146669 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قما�ش �سحج (�سنفرة) ،ورق �سحج (�سنفرة) ،بل�سم ما بعد احلالقة ،كولونيا ما بعد
احلالقة ،كرميات ما بعد احلالقة ،جل ما بعد احلالقة ،غ�سوالت (لو�شن) ما بعد احلالقة،
معطرات اجلو (م�ستح�ضرات عطرية) ،مواد تنظيف امل�صارف القلوية فـي �شكل �صلب،
منظفات متعددة الأغرا�ض� ،أعواد قطنية جلميع الأغرا�ض لال�ستخدام ال�شخ�صي ،حليب
اللوز لأغرا�ض التجميل ،مزيالت روائح كريهة م�ضادة للتعرق� ،صابون م�ضاد للتعرق،
م�ضادات التعرق ومزيالت روائح كريهة لال�ستخدام ال�شخ�صي ،م�ضادات التعرق
لال�ستخدام ال�شخ�صي ،م�ضادات التعرق ،كرميات امل�ضادة للتجاعيد لأغرا�ض التجميل،
كرميات م�ضادة للتجاعيد ،مزيجات من �أوراق الورد املجففة املعطرة ،مواد قاب�ضة لأغرا�ض
التجميل ،منظفات �أوتوماتيكية لغ�سل ال�صحون ،ملمع ال�سيارات ،منعمات (ملطفات) �شعر
الأطفال� ،شامبو �أطفال ،مناديل مبلله للأطفال ،عطر اليان�سون النجمي ،بل�سم ،بخالف
امل�ستخدم للأغرا�ض الطبية ،جل اال�ستحمام واال�ستحمام بالدو�ش ،كرمي اال�ستحمام،
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بلورات اال�ستحمام لأغرا�ض التجميل ،زيت اال�ستحمام لال�ستخدامات التجميلية ،غ�سوالت
(لو�شن) اال�ستحمام لأغرا�ض التجميل ،كرميات التجميل للعناية باجل�سم ،كرميات
التجميل ،مبي�ض للأغرا�ض املنزلية ،مبي�ض لال�ستخدام فـي التنظيف ،م�ستح�ضرات
التبيي�ض (الق�صر) ،م�ستح�ضرات العناية باجل�سم واجلمال ،كرميات اجل�سم ،مزيالت
روائح كريهة للج�سم (العطور) ،مزيالت روائح كريهة للج�سم ،غ�سوالت اجل�سم لأغرا�ض
التجميل ،غ�سوالت اجل�سم ،غ�سوالت على �شكل قناع للج�سم ،بخاخات رذاذ للج�سم ،بخاخات
رذاذ ،غ�سول للج�سم ،ملمعات للأحذية ،معطرات النف�س ،رذاذات منع�شة للنف�س� ،شرائط
منع�شة للنف�س ،ملمع ال�سيارة� ،شامبو ال�سيارة ،م�ستح�ضرات تنظيف ال�سجاد� ،شامبو
لل�سجاد ،منظفات امل�صارف الكاوية ،منظفات امل�صارف الكيميائية فـي �شكل هالم ،منظفات
امل�صارف الكيميائية فـي �شكل �سائل ،طالء الكروم ،م�ستح�ضرات التنظيف واجللي والك�شط،
م�سح�ضرات ومواد التنظيف واجللي والتلميع� ،أقنعة تطهري للوجه ،م�ستح�ضرات التطهري
لال�ستخدام ال�شخ�صي� ،أقم�شة م�شربة مب�ستح�ضرات التنظيف ،قطعة قما�ش �أو مناديل
م�شربة مبطهر للب�شرة ،كرمي بارد ،م�ستح�ضرات التلوين لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات
التجميل للعناية باجل�سم  ،كرميات التجميل ،كرميات وم�ستح�ضرات حليبية وغ�سوالت
ومواد هالمية وم�ساحيق جتميلية للوجه واليدين واجل�سم� ،أقالم جتميل العيون،
غ�سوالت التجميل� ،أقنعة التجميل ،زيوت التجميل ،م�ساحيق التجميل ،م�ستح�ضرات
جتميل للأظافر ،م�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات التجميل على �شكل بخاخات
للعناية بالب�شرة ،مواد التجميل وم�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات التجميل واملكياج،
م�ستح�ضرات التجميل� ،أعواد القطن لأغرا�ض التجميل ،مم�سحات قطن م�شربة
مب�ستح�ضرات �إزالة املكياج� ،أعواد قطنية م�شربة مب�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،غزل قطني
وم�سحات القطن لأغرا�ض التجميل ،غزل قطني و�أعواد القطن لأغرا�ض التجميل ،غزل
قطني لأغرا�ض التجميل ،م�سحات من الغزل القطني لال�ستخدام فـي م�ستح�ضرات
التجميل ،كرميات النهار ،منظفات الأ�سنان وغ�سوالت الفم ،مزيالت الروائح الكريهة
للعناية باجل�سم� ،أقرا�ص منظفة لغ�سالة ال�صحون ،منظفات غ�سالة ال�صحون على �شكل
جل ،منظفات غ�سالة ال�صحون فـي �شكل �سائل ،منظفات غ�سالة ال�صحون فـي �شكل م�سحوق،
منظفات غ�سالة ال�صحون على �شكل �أقرا�ص ،منظفات غ�سل ال�صحون ،مناديل مبللة
للأطفال لال�ستخدام مرة واحدة م�شربة مب�ستح�ضرات التطهري ال�شخ�صية ،مناديل
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مبللة لال�ستخدام مرة واحدة م�شربة مبواد كيميائية �أو مركبات للتنظيف لال�ستخدام
ال�صناعي والتجاري ،مناديل مبللة لال�ستخدام مرة واحدة م�شربة مبواد كيميائية �أو
مركبات تطهري للنظافة ال�شخ�صية ،مناديل مبللة لال�ستخدام مرة واحدة م�شربة
مبركبات التطهري لال�ستخدام على الوجه ،م�ستح�ضرات �إزالة ان�سداد امل�صاريف ،رائحة
تيربي ال�شرقية (زيت عطري) ،ماء تواليت وماء كولونيا ،ماء الكولونيا ،خال�صات �صاحلة
للأكل للمواد الغذائية (زيوت عطرية) ،مينا الأظافر ،منظفات امل�صاريف الأنزميية،
الزيوت الأ�سا�سية كعطر لأغرا�ض الغ�سيل ،خال�صات وزيوت �أثريية ،خال�صات �أثريية،
خال�صة الأوكالبتو�س (الزيت العطري) ،كرميات العني ،غ�سول العني ،مزيالت مكياج
العني ،ظالل العني ،ملطفات الأقم�شة ،منعمات الأقم�شة ال�ستخدامات الغ�سيل ،منعمات
الأقم�شة ،غ�سول الوجه واجل�سم ،مناديل مبللة لتنظيف الوجه ،كرمي الوجه� ،أقنعة الوجه
(م�ستح�ضرات التجميل) ،مناديل مبللة للوجه ،منظفات الوجه ،كرمي للوجه ،مكياج
الوجه ،مواد فرك الوجه ،كرميات تفتيح الب�شرة لأغرا�ض التجميل ،كرميات تفتيح
الب�شرة ،رذاذات مزيلة للروائح الكريهة ن�سائية ،م�ستح�ضرات تنظيف الأر�ضيات ،تلميع
الأر�ضيات ،مزيالت �شمع الأر�ضيات (م�ستح�ضرات اجللي) ،بخاخات مزيلة لروائح القدم
الكريهة ،مواد فرك القدم ،ماكياج �أ�سا�س ،عبوات �إعادة تعبئة العطور ملوزعات الروائح
الطيبة للغرف الكهربائية ،عبوات �إعادة تعبئة العطور لنا�شرات الزيوت العطرية
الكهربائية ،عبوات �إعادة تعبئة العطور ملوزعات الروائح الطيبة للغرف غري الكهربائية،
م�ستح�ضرات معطرة للعناية باجل�سم ،غ�سول بالفواكه واخل�ضراوات ،بخور تبخري لغرف
التعطري ،تلميع الأثاث ،طالء هالمي (جل) للأظافر ،مزيالت هالمية (جل) للأظافر،
م�ستح�ضرات هالمية (جل) لإزالة الأظافر ،غ�سول وجه هالمي (جل) غري الدوائي،
املواد الهالمية (اجلل) والبخاخات واملو�س والبل�سم لت�صفـيف ال�شعر والعناية بال�شعر،
منظفات الزجاج ،مواد المعة للأظافر� ،أقنعة ال�شعر وفروة الر�أ�س� ،أقنعة لتجميل ال�شعر،
مبي�ض (مواد ق�صر) ال�شعر� ،أقنعة العناية بال�شعر� ،صبغات ال�شعر ،م�ستح�ضرات �صبغ
ال�شعر ،منعمات ال�شعر ،كرميات ال�شعر ،جل ال�شعر ،جل ال�شعر وبخاخات ال�شعر� ،أقنعة
ال�شعر ،زيوت ال�شعر ،عالجات جتعيد ال�شعر ،جل حماية ال�شعر ،جل �إزالة ال�شعر ،بخاخات
�إزالة ال�شعر ،كرميات �إزالة ال�شعر ،جل �إزالة ال�شعر ،بخاخات �إزالة ال�شعر� ،شامبو ال�شعر
ومنعمات ال�شعر ،بخاخات ال�شعر وجل ال�شعر ،بخاخات ال�شعر ،م�ستح�ضرات ت�سريح ال�شعر،
عالجات ت�سريح ال�شعر ،غ�سوالت عالجية لت�سريح ال�شعر ،جل ت�صفـيف ال�شعر� ،أقنعة
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ت�صفـيف ال�شعر ،زيت ت�صفـيف ال�شعر ،م�ستح�ضرات عالج ال�شعر منظفات اليد ،كرميات
اليد ،كرمي غ�سل اليدين  ،املنظفات املنزلية التي لها خ�صائ�ص مطهرة� ،أقم�شة م�شربة
للتنظيف� ،أقم�شة م�شربة لإزالة الغبار� ،أقم�شة م�شربة للتلميع� ،سلك جلي م�شرب للتنظيف،
البخور وخماريط البخور� ،أعواد البخور ،البخور ،مبي�ض الغ�سيل ،نيلة للغ�سيل (ال�صبغة
الزرقاء) ،منظفات الغ�سيل� ،صابون الغ�سيل ،ن�شا الغ�سيل ،خال�صة اخلزامى (الزيت
العطري) ،زيت الالفندر العطري على �شكل لفافات ،ملمعات اجللد ،خال�صة ع�شب
الليمون (الزيت العطري) ،بل�سم ال�شفاه ،بل�سم ال�شفاه غري الطبي ،م�ستح�ضرات العناية
بال�شفاه ،كرميات ال�شفاه ،ملمع �شفاه� ،صابون �سائل لغ�سل اجل�سم� ،صابون �سائل للغ�سيل،
غ�سوالت للعناية باجل�سم ،غ�سوالت لتقوية الأظافر ،غ�سوالت وكرميات وم�ستح�ضرات
للعناية بالوجه واجل�سم وفروة الر�أ�س والأظافر وال�شعر ،مكياج (م�ستح�ضرات التجميل)،
قاعدة مكياج ،مكياج للج�سم ،مكياج الوجه واجل�سم ،مكياج للوجه� ،أ�سا�سات املكياج� ،أطقم
املكياج� ،أقالم املكياج م�سحوق املكياج ،م�ستح�ضرات التجميل ،مزيالت املكياج ،كرميات �إزالة
املكياج ،غ�سوالت �إزالة املكياج ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مكياج يباع فـي علب م�ضغوطة،
مكياج ،ملمعات معدنية ،بخاخات على �شكل رذاذ للج�سم والوجه باملياه املعدنية ،خال�صة
النعناع (الزيت العطري) ،زيت النعناع العطري على �شكل لفافات ،غ�سول مرطب للج�سم،
غ�سول الفم ،لي�س للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات تلميع الأظافر ،م�ستح�ضرات العناية
بالأظافر ،منعمات الأظافر ،كرميات الأظافر ،كرميات الأظافر لال�ستخدام التجميلي،
مينا الأظافر ،مقويات الأظافر ،ملمع الأظافر ،طبقات �أ�سا�سية لطالء الأظافر
(م�ستح�ضرات التجميل) ،مقويات الأظافر ،طالء الأظافر ،خال�صة زهر الربتقال
(الزيوت الأ�سا�سية) ،كرميات الليل ،م�ضادات التعرق غري الطبية ،كرميات التطهري غري
الدوائية لال�ستخدام ال�شخ�صي ،كرميات غري طبية لفرك الوجه ،ال�شامبو غري الطبي
للق�شرة ،كرميات القدم غري الطبية ،غ�سوالت القدم غري الطبية ،م�ستح�ضرات عالج
ال�شعر غري الطبية لأغرا�ض التجميل ،غ�سول اليدين غري الطبي ،غ�سوالت غري طبية
للج�سم ،غ�سوالت وجه غري طبية �أ�سا�سها ال�صابون ،زيوت للعطور والروائح ،منظفات
الفرن ،زيوت العطور ،كرميات معطرة ،بودرة التالك املعطرة ،العطور والبخور والروائح
الطيبة ،العطور وماء كولونيا ،مزيالت الروائح الكريهة ال�شخ�صية ،مادة هالمية لأغرا�ض
التجميل ،زيوت ال�صنوبر لتنظيف الأر�ضيات ،ملمعات لتلميع الأحذية ،كرميات التلميع،
مزيجات من �أوراق الورود املجففة املعطرة (روائح طيبة) ،مناديل مبللة م�شربة م�سبقا
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التطهري ،مناديل مبللة م�سبقة الرتطيب للتطهري ،و�سادات �أو مناديل �أو مناديل مبللة
للتطهري مرطبة �أو م�شربة م�سبقا ،م�ستح�ضرات لفتح �أنابيب ال�صرف ،م�ستح�ضرات لفتح
الأحوا�ض ،م�ستح�ضرات لفتح �أنابيب النفايات ،جل ما قبل احلالقة ،عبوات �إعادة التعبئة
ملوزعات الروائح الطيبة الكهربائية ،زجاجات دوارة مليئة بالزيوت العطرية ،مزيالت
الروائح الكريهة الدوارة (�أدوات زينة) ،ماء الورد (مواد تقطري ع�شبية) ،خال�صة �إكليل
اجلبل (الزيت العطري) ،غ�سوالت معطرة للج�سم� ،سوائل اجللي ،م�ساحيق اجللي،
م�ستح�ضرات اجللي ،مواد اجللي ،ال�شامبو واملنعمات ،ال�شامبو ،كرميات احلالقة ،رغوة
احلالقة ،جل حالقة ،ملمعات الأحذية والأحذية طويلة الرقبة ،مواد تلميع الأحذية
باللون الأ�سود (ملمع �أحذية) ،كرميات وملمعات الأحذية� ،أدوات تلميع الأحذية التي
حتتوي على ملمع الأحذية ،ملمع �أحذية ،جل اال�ستحمام بالدو�ش ،جل وكرميات وزيوت
اال�ستحمام بالدو�ش ،م�ستح�ضرات فتح الأحوا�ض ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات
تبيي�ض الب�شرة (م�ستح�ضرات التجميل) ،غ�سول الوجه �أ�سا�سه ال�صابون ،غري طبي،
�صابون للعناية باجل�سم ،مزيالت البقع ،م�ستح�ضرات �إزالة البقع ،واقيات ال�شم�س
(م�ستح�ضرات التجميل) ،بودرة التالك لأغرا�ض التجميل ،بودرة التالك ال�ستخدامات
الزينة ،خال�صة �شجرة ال�شاي (الزيت العطري) ،زيت �شجرة ال�شاي العطري على �شكل
لفافة ،م�ستح�ضرات تبيي�ض الأ�سنان ،م�ستح�ضرات توحيد لون اجل�سم ،م�ستح�ضرات
توحيد لون الوجه ،غ�سول لتوحيد لون الوجه واجل�سم واليدين لأغرا�ض التجميل،
معاجني الأ�سنان ،معاجني تبيي�ض الأ�سنان ،م�سحوق الغ�سيل ،منظفات الغ�سيل� ،سوائل
الغ�سيل� ،سوائل تنظيف الزجاج الأمامي ،مناديل مبللة م�شربة مب�ستح�ضرات التطهري
ال�شخ�صية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146670 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شموع (فتائل ال�شموع� ،شموع وفتائل للإ�ضاءة� ،شموع للإ�ضاءة� ،شموع� ،شموع �شجرة عيد
امليالد� ،شموع معطرة� ،شموع ذات رائحة طيبة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146671 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �إنعا�ش (تلطيف) الهواء كونها مزيالت الروائح الكريهة للهواء ،مطهرات
جلميع الأغرا�ض ،حليب اللوز للأغرا�ض ال�صيدالنية ،بل�سم م�سكن ،م�ستح�ضرات م�سكنة،
امل�سكنات ،م�ضادات احلمو�ضة ،قطرات م�ضادة لل�سعال ،غ�سول اليدين امل�ضاد للميكروبات،
الأدوية القاب�ضة للأغرا�ض الطبية ،حفا�ضات الأطفال (حفاظات)� ،سراويل على �شكل
حفاظات (�سراويل على �شكل حفاظ) ،لال�ستخدام مرة واحدة� ،سراويل على �شكل حفا�ضات
للأطفال ،لال�ستخدام مرة واحدة� ،سراويل على �شكل حفا�ضات للأطفال� ،أطعمة الأطفال،
فـيتامينات للأطفال ،بل�سم للأغرا�ض الطبية ،منع�شات النف�س للأغرا�ض الطبية،
مكمالت الكال�سيوم ،مزيالت رائحة الهواء لل�سيارة ،مزيالت روائح كريهة لل�سيارة،
مكمالت الكربوهيدرات ،حبوب معدة للمعاقني لأغرا�ض غذائية �أو طبية ،موانع احلمل
الكيميائية ،رغاوي مانعة للحمل ،م�ستح�ضرات منع احلمل� ،إ�سفنج مانع للحمل� ،أعواد
القطن للأغرا�ض الطبية ،غزل قطني للأغرا�ض الطبية ،م�سحات من الغزل القطني
للأغرا�ض الطبية ،قطرات لل�سعال� ،أقرا�ص دواء لل�سعال ،بخاخات الأنف املزيلة للإحتقان،
مزيالت الإحتقان ،املكمالت الغذائية ومكمالت احلمية ،امل�شروبات الغذائية التكميلية،
مزيج �شراب من املكمالت الغذائية ،م�شروبات تكميلية غذائية ،مكمالت غذائية تتكون
من فـيتامينات ،املكمالت الغذائية ،م�شروبات احلمية املعدلة للأغرا�ض الطبية� ،أغذية
ومواد حمية خم�ص�صة لال�ستخدام الطبي �أو البيطري� ،أغذية للأطفال ،مكمالت غذائية
للحمية� ،أغذية احلمية املعدة للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات غذائية للأغرا�ض الطبية،
مواد غذائية للأغرا�ض الطبية ،منظفات احلمام املطهرة� ،صابون مطهر ،م�سحات مطهرة،
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منظفات حو�ض التواليت املطهرة ،مناديل مبللة مطهرة ،مطهرات للأغرا�ض املنزلية،
املطهرات ،غ�سول يد مطهر ،حفا�ضات الأطفال التي ت�ستخدم ملرة واحدة (حفا�ضات)،
بطانات لال�ستخدام مرة واحدة حلفا�ضات الأطفال ،و�سادات لال�ستخدام مرة واحدة
ل�سل�س البول ،مناديل تعقيم مبللة لال�ستخدام مرة واحدة� ،سراويل تدريب لال�ستخدام
مرة واحدة (حفا�ضات)� ،سراويل تدريب للر�ضع ميكن التخل�ص منها� ،سروال التدريب
لال�ستخدام مرة واحدة من ال�سليلوز للر�ضع ،قطرات للعني ،كمادات ن�سائية للنظافة،
�أطقم الإ�سعافات الأولية اململوءة� ،صناديق الإ�سعافات الأولية� ،ضمادات الإ�سعافات الأولية،
�أطقم الإ�سعافات الأولية لال�ستخدام املنزيل ،حقائب الإ�سعافات االولية ،طعام للر�ضع،
م�ستح�ضرات غذائية للأطفال والر�ضع ،املكمالت الغذائية ،م�ستح�ضرات تطهري اليد،
املكمالت الع�شبية� ،شاي الأع�شاب للأغرا�ض الطبية ،مطهرات منزلية ،بخور طارد
احل�شرات ،م�ستح�ضرات مبيدة للح�شرات ،مبيدات ح�شرية لال�ستخدام املنزيل ،مبيدات
ح�شرية ،الأدوية ال�سائلة ،غ�سوالت الفم الطبية امل�ضادة للت�سو�س ،غ�سول عالجي للج�سم،
غ�سول العني الطبي ،بل�سم القدم الطبي ،م�ستح�ضرات حمام القدم الطبية ،كرميات القدم
الطبية ،م�ساحيق القدم الطبية ،غ�سول اليدين الطبي ،مرهم �شفاه طبي ،م�ستح�ضرات
عالج ال�شفاه ،غ�سوالت الفم الطبية� ،شاي طبي ،الأدوية� ،سدادات قطنية للحي�ض ،و�صفة
(توليفة) احلليب للأطفال ،م�سحوق احلليب للأغرا�ض الغذائية للأطفال ،مكمالت
غذائية معدنية ،مكمالت احلمية املعدنية ،مكمالت معدنية ،بخور طارد للبعو�ض ،بل�سم
م�سكن طبي متعدد الأغرا�ض ،م�ستح�ضرات متعددة الفـيتامينات ،مرخيات الع�ضالت،
حفا�ضات للأطفال ،املكمالت الغذائية ومكمالت احلمية ،م�شروبات غذائية لأغرا�ض
احلمية� ،ألواح الطاقة التكميلية الغذائية ،املكمالت الغذائية على �شكل �أقرا�ص ،مكمالت
غذائية ،امل�سكنات الفموية ،موانع احلمل الفموية ،بطانات ال�سراويل ،حفا�ضات ورقية
للأطفال ،الهالم البرتويل للأغرا�ض الطبية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض
وحاالت العيون ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية التي ت�ستخدم كقطرات للعني� ،أطقم الإ�سعافات
الأولية املحمولة ،مزيج �شراب مكمل غذائي بنكهة الفواكه على �شكل م�سحوق ،حليب
جمفف للأطفال والر�ضع ،حليب جمفف للأطفال ،حليب جمفف للر�ضع ،حليب جمفف
حلديثي الوالدة ،مزيج م�سحوق �شراب املكمالت الغذائية ،م�ستح�ضرات لت�سكني الأمل،
عبوات ميكن �إعادة تعبئتها لأجهزة �إزالة الروائح الكريهة من الهواء ،عبوات ميكن �إعادة
تعبئتها ملزيالت الروائح الكريهة من الهواء ،عبوات ميكن �إعادة تعبئتها لأجهزة �إزالة
الروائح الكريهة من الهواء ،معطرات هواء الغرفة (مزيالت روائح كريهة) ،مركبات فرك
للأغرا�ض الطبية �أو العالجية ،الفوط ال�صحية ،بطانات ال�سراويل الداخلي ال�صحية،
�سدادات قطنية �صحية� ،شراب كونه �أدوية ،بودرة التالك للأغرا�ض الطبية� ،أقرا�ص دواء
للحلق ،امل�سكنات املو�ضعية ،ل�صقات عرب اجللد ال�ستخدامها فـي عالج �آالم الع�ضالت
واملفا�صل ،ل�صقات عرب اجللد ال�ستخدامها فـي عالج ت�سكني الآالم ،ل�صقات عرب اجللد
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ال�ستخدامها فـي عالج الآالم اجل�سدية ،م�ستح�ضرات الفـيتامينات واملعادن ،مكمالت
الفـيتامينات واملعادن ،مياه غنية بالفـيتامينات للأغرا�ض الطبية ،تركيبات فـيتامينات
لال�ستهالك الب�شري ،م�ستح�ضرات فـيتامينات ،مكمالت الفـيتامينات� ،أقرا�ص فـيتامينات،
الفـيتامينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146673 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رقائق الأملنيوم� ،صناديق جلميع الغايات من معادن غري نفـي�سة� ،صفائح ورق رقائق
الأملنيوم ،رقائق الأملنيوم ،رقائق الأملنيوم كونها مواد تعبئة ،رقائق الأملنيوم كونها مواد
تغليف ،م�سامري ملولبة ،براغي ،م�سامري ،عجالت للأثاث� ،أقفال النوافذ من معادن غري
نفـي�سة ،حاويات معدنية للتخزين �أو النقل ،الكبالت والأ�سالك غري الكهربائية من معادن
غري نفـي�سة ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146674 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ري�ش املراوح (�أجزاء �آالت)� ،شفرات ملعاجلات الطعام الكهربائية ،منظفات الأحذية الكهربائية
(فرا�شي)� ،شفرات املن�شار الآيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146675 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطقم العناية ب�أظافر اليدين� ،شفرات لأدوات احلالقة ،خراطي�ش حتتوي على �شفرات
�أدوات احلالقة� ،أجهزة �إزالة ال�شعر الكهربائية وغري الكهربائية للعناية التجميلية
باحلواجب� ،أدوات مائدة ت�ستخدم ملرة واحدة� ،أدوات حالقة ت�ستخدم ملرة واحدة ،الأدوات
الكهربائية وغري الكهربائية للعناية ب�أظافر اليدين ،الأدوات الكهربائية وغري الكهربائية
للعناية ب�أظافر القدمني ،مكواة ت�سريح ال�شعر الكهربائية� ،أطقم كهربائية للعناية ب�أظافر
اليدين� ،أطقم كهربائية للعناية ب�أظافر القدمني� ،أدوات حالقة كهربائية ،ماكينات حالقة
كهربائية ،عدد العناية ب�أظافر اليدين والعناية ب�أظافر القدمني� ،أدوات العناية ب�أظافر
اليدين� ،أطقم للعناية ب�أظافر اليدين� ،أطقم غري كهربائية للعناية ب�أظافر اليدين� ،أدوات
حالقة غري كهربائية ،ماكينات حالقة غري كهربائية ،الأعواد الربتقالية (�أدوات العناية
ب�أظافر اليدين)� ،أدوات العناية ب�أظافر القدمني� ،أطقم العناية ب�أظافر القدمني ،عدد
العناية ب�أظافر القدمني� ،شفرات �أدوات احلالقة� ،أدوات احلالقة� ،أدوات حالقة �آمنة،
ماكينات احلالقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146676 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ر�ضاعات �أطفال ،زجاجات ر�ضاعة للأطفال ،ق�ساطر الواقي الذكري (الرفاالت) ،الواقيات
الذكرية (الرفاالت)� ،أدوات منع احلمل ،موانع احلمل غري الكيميائية� ،أغطية زجاجات
ر�ضاعة الأطفال� ،أغطية الوجه كونها �أقنعة �صحية للحماية �ضد العدوى الفـريو�سية،
�أقنعة وجه للأغرا�ض الطبية ،واقيات ذكرية (رفاالت) منكهة ،قفازات مطاطية لأغرا�ض
طب الأ�سنان ،قفازات مطاطية لال�ستخدام الطبي ،حلمات لزجاجات ر�ضاعة الأطفال،
الواقي الذكري املبيد للحيوانات املنوية (للنطاف) ،حلمات ما�صة لال�ستخدام مع زجاجات
ر�ضاعة الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146677 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواني�س �شمع (م�صابيح ال�شموع ،فواني�س ال�شموع� ،شموع كهربائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146678 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رقائق بال�ستيكية للتغليف ،رقائق بال�ستيكية ال�صقة للتغليف ،مناديل احلمام ،رقائق خالت
ال�سليلوز للتعبئة ،رقائق خالت ال�سليلوز للتغليف ،مناديل مبللة من ال�سليلوز ،مناديل
ورقية ت�ستخدم ملرة واحدة ،مناديل املائدة من الورق ت�ستخدم ملرة واحدة ،مناديل وجه
ورقية� ،أكيا�س بال�ستيكية لتخزين الأطعمة لال�ستخدام املنزيل ،ورق تغليف الطعام ،رقائق
بال�ستيكية لتغليف الطعام لال�ستخدام املنزيل ،رقائق بال�ستيكية لتغليف الطعام� ،أكيا�س
قمامة من الورق� ،أكيا�س قمامة من البال�ستيك� ،أكيا�س قمامة من الفـينيل لال�ستخدام
املنزيل ،لفافات مناديل للمطبخ (ورق) ،لفافات مناديل ورقية للمطبخ ،مناديل مائدة
ورقية ،فر�ش ورقية للموائد ،لفافات ورق التواليت ،مناديل مبللة ورقية للتنظيف ،رقائق
بال�ستيكية ال�صقة قابلة للتمدد حلزم املواد� ،أكيا�س القمامة البال�ستيكية لال�ستخدام
املنزيل� ،صفائح ورقائق و�أكيا�س بال�ستيكية للتغليف والتعبئة ،غالف بال�ستيكي ،فر�ش
للموائد من الورق املقوى ،فر�ش للموائد من الورق� ،أكيا�س مبطنة حلاويات القمامة
(�أكيا�س النفايات �أو القمامة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146679 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قفازات عازلة (رقائق خالت ال�سليلوز امل�ستخدمة كمواد تعبئة ،قفازات عازلة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146681 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمافظ للبطاقات حمافظ جيب( ،حافظات بطاقات الأعمال وحمافظ اجليب ،حقائب
�أمتعة وحقائب حمل ،حقائب مكياج ،حقائب مكياج تباع فارغة ،علب مكياج تباع فارغة،
حقائب مدر�سية ،حقائب ذات حزام (رباط) طويل تلب�س حول اجل�سم حلمل الأطفال
الر�ضع ،حقائب �سفرية ،حقائب لل�سفر� ،صناديق الثياب ،املظالت وال�شما�سي ،ع�صي امل�شي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146682 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبادات جلي لأغرا�ض املطبخ �أو للأغرا�ض املنزلية� ،إ�سفنج جلي ال�ستخدام املطبخ،
مرذاذات لي�س للأغرا�ض الطبية ،رقائق الألومنيوم للأغرا�ض املنزلية� ،صواين من
رقائق الألومنيوم� ،أعواد لو�ضع املكياج� ،أدوات لو�ضع غ�سوالت الوجه التجميلية� ،أدوات
لو�ضع م�ستح�ضرات جتميل لل�شعر� ،أدوات لو�ضع امل�ستح�ضرات التجميلية لليدين� ،أدوات
و�ضع م�ستح�ضرات التجميل� ،أكواب اخلبز من الورق� ،صفائح اخلبز (�صواين)� ،صواين
اخلبز ،ك�ؤو�س امل�شروبات� ،أكواب قابلة للتحلل� ،ألواح قابلة للتحلل� ،صواين قابلة للتحلل
للأغرا�ض املنزلية ،زبديات للفواكه ،فرا�شي لتنظيف زجاجات تغذية الأطفال ،فرا�شي
لأغرا�ض التجميل ،حامالت ال�شموع ،حامالت �شموع لي�ست من معادن ثمينة� ،أكواب
من الورق املقوى ،قطع قما�ش للتنظيف ،قطعة قما�ش لغ�سل الأر�ضيات ،قطع قما�ش
لتنظيف ر�ضاعات الأطفال ،قطع قما�ش لإزالة الغبار� ،أكواب القهوة� ،أكواب قهوة زجاجية،
ك�ؤ�ؤو�س رفـيعة من الأ�سفل وذات قاعدة عري�ضة لتقدمي امل�شروبات بعد الع�شاء� ،أدوات
التجميل والزينة ،فرا�شي م�ستح�ضرات التجميل� ،أدوات تنظيف الوجه التجميلية ،مالعق
مل�ستح�ضرات التجميل� ،إ�سفنج مل�ستح�ضرات التجميل� ،أوعية مل�ستح�ضرات التجميل،
حوامل �سطح من�ضدة املطبخ لفافات املطبخ الورقية� ،أكواب� ،أكواب من اخلزف ال�صيني،
�أكواب من الورق �أو البال�ستيك ،موزعات خيط تنظيف الأ�سنان ،خيط تنظيف اال�سنان،
�أطباق حلوى ختام الطعام� ،أطباق الع�شاء ،قطع قما�شية لل�صحون ،موزعات ملنادبل
الوجه ،حاويات رقائق الألومنيوم ت�ستخدم ملرة واحدة للأغرا�ض املنزلية ،حاويات رقائق
الألومنيوم ت�ستخدم ملرة واحدة� ،صواين رقائق الألومنيوم ت�ستخدم ملرة واحدة ،قفازات
مطاطية ت�ستخدم ملرة واحدة للأغرا�ض املنزلية� ،ألواح ت�ستخدم ملرة واحدة� ،ألواح مائدة
ت�ستخدم ملرة واحدة� ،أكواب لل�شرب� ،أكواب زجاجية لل�شرب� ،أدوات �إزالة الغبار ،فرا�شي
�أ�سنان كهربائية �أو غري كهربائية ،فرا�شي الأ�سنان الكهربائية ،علب م�ضغوطة فارغة
للمكياج ،منف�ضة غبار من الري�ش ،خيط لأغرا�ض طب الأ�سنان ،زبديات فواكه من الزجاج،
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م�ستخل�صات ع�صري الفاكهة ،غري كهربائية� ،أطباق زجاجية ،جرار زجاجية ،ك�ؤو�س
(�أوعية) ،حامالت فرا�شي الأ�سنان ،لبادات جلي منزلية� ،صواين مكعبات الثلج� ،أكيا�س
معزولة للأغذية �أو امل�شروبات ،لال�ستخدام املنزيل ،قطع قما�ش للكي ،جرار ملزيجات
�أوراق الورود املجففة املعطرة ،حامالت لفافات املطبخ الورقية� ،إ�سفنج املطبخ ،قفازات
مطاطية للأغرا�ض املنزلية ،فرا�شي الأ�سنان اليدوية� ،صواين الوجبات ،خيط تنظيف
الأ�سنان الطبي� ،إ�سفنج �شبكي من النايلون لتنظيف اجل�سم ،لبادات جلي معدنية� ،أقم�شة
من الألياف الدقيقة للتنظيف ،معا�صر الفاكهة غري الكهربائية للأغرا�ض املنزلية،
قطن ذر لتطهري اجل�سم ب�شبكة نايلون� ،صواين الفرن� ،أكواب ورقية ،اطباق ورقية� ،أكواب
بال�ستيكية� ،أطباق بال�ستيكية� ،ألواح� ،أقم�شة تلميع� ،أوعية ملزيجات �أوراق الورود املجففة
املعطرة� ،أكواب قابلة لإعادة اال�ستخدام ،لبادات جلي للأغرا�ض املنزلية ،لبادات جلي،
�أطباق التقدمي ،فرا�شي احلالقة ،قفازات تلميع الأحذية� ،إ�سفنج و�أقم�شة تلميع الأحذية،
�أقم�شة �إ�سفنجية للتنظيف� ،سلك جلي� ،سلك جلي للتنظيف ،مفار�ش املائدة من اخليزران،
مفار�ش املائدة من الفلني ،مفار�ش طاولة من املطاط ،مفار�ش املائدة من اخل�شب� ،أطباق
املائدة� ،أكواب ال�شاي ،موزعات لفائف ورق التواليت ،حامالت ورق التواليت ،علب فرا�شي
الأ�سنان ،حامالت فرا�شي الأ�سنان ،فرا�شي الأ�سنان ،فرا�شي �أ�سنان غري كهربائية� ،صواين
للأغرا�ض املنزلية ،فرا�شي للغ�سيل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146683 :
فـي الفئة  22من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مظالت من الن�سيج (مظالت من ن�سيج �أو مواد تركيبية ،حبال وخيوط جمدولة م�صنوعة
من �ألياف ن�سيجية طبيعية �أو �صناعية �أو من الورق �أو البال�ستيك� ،شباك ال�صيد� ،أراجيح
�شبكية� ،سالمل من احلبال� ،أكيا�س قما�شية متعددة الأغرا�ض ،ال�شباك ،احلبال واخليوط،
الأ�شرعة ،اخليام وامل�شمع� ،أغطية للمركبات ،غري ثابتة ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146684 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منا�شف من الن�سيج ،بيا�ضات (�أغطية) للأ�سرة من الورق� ،شرا�شف ،مفار�ش قما�شية ،قما�ش
قطني ،بيا�ضات منزلية ،منا�شف ذات �ألياف دقيقة� ،شبكات البعو�ض� ،أغطية للمخدات،
�أكيا�س للنوم وبطانات �أكيا�س النوم ،منا�شف من الن�سيج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146686 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب اللوز ،مربى امل�شم�ش ،ذرة �صغرية معاجلة ،بقول خمبوزة� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها
البقول ،بقول معلبة ،بقول جمففة ،بقول حم�ضرة ،بقول حمفوظة ،بقول معاجلة،
بقول حمفوظة فـي علب ،توت حمفوظ ،مربى الكرز الأ�سود ،مربى ثمر العليق ،مربى
امل�شم�ش الأ�سود ،اجلنب املخلوط ،جبنة زرقاء ،مربى التوت الأزرق ،مركزات مرق ،مرق،
فواكه م�سكرة ،الفول ال�سوداين امل�سكر ،فواكه معلبة ،املاكريل املعلب ،اللحوم املعلبة ،زيتون
معلب ،الفول ال�سوداين املعلب� ،أنانا�س معلب ،الفواكه املعلبة املحفوظة ،اللحوم املعلبة
املحفوظة ،خ�ضراوات حمفوظة معلبة ،حبوب معلبة ،ال�سردين املعلب ،ح�ساء معلب،
الذرة احللوة املعلبة ،التونة املعلبة ،خ�ضراوات معلبة ،جزر حمفوظ� ،أغلفة الطعام من
ال�سليلوز ،جبنة ال�شيدر ،جبنة قابلة للتغمي�س ،جنب قابل للدهن ،جنب ،الكرز املحفوظ،
مربى الكرز ،الفلفل احلار املعالج ،حلوى ختام الطعام املربدة من الألبان ،ب�صل كوكتيل،
نقانق كوكتيل ،حليب جوز الهند (م�شروبات) ،حليب جوز الهند للطهي ،حليب جوز الهند
لأغرا�ض الطهي ،م�سحوق حليب جوز الهند ،حليب جوز الهند ،مبي�ضات القهوة ،حليب
مكثف ،حبوب مطهوة ،اخل�ضار املطهوة ،ذرة ملت�صقة باجلزء املركزي الأ�سطواين ،حلم
بقرى بالذرة ،جبنة الكوتاج ،مربى التوت الربي ،جبنة قابلة للدهن ،جبنة كرميية ،حلوى
ختام طعام كرميية ،حلوى ختام طعام �أ�سا�سها الألبان ،م�شروبات �أ�سا�سها الألبان ،متور،
متور جمففة ،متور حم�ضرة ،متور معاجلة ،مهرو�س طماطم كثيفة ،حلوى ختام طعام
م�صنوعة من منتجات الألبان� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه املجففة ،الفطر املجفف
 ،البقول املجففة ،خ�ضراوات جمففة ،زبادي لل�شرب ،جبنة فـيتا� ،أطعمة للدهن من
الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية� ،أطعمة �أ�سا�سها الأ�سماك� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الأ�سماك،
م�شروبات احلليب املنكهة ،م�شروبات احلليب ذات النكهات ،املك�سرات املنكهة ،اخل�ضراوات
املجمدة ،حلوى ختام طعام من الفواكه والكا�سرتد (حلوى ختام طعام من الفاكهة مع
كرمية خمفوقة) ،مربى الفاكهة ،جيلي الفاكهة ،ع�صائر الفاكهة للطهي ،حلوى ختام
طعام �أ�سا�سها الفاكهة ،طعام �أ�سا�سه الفاكهة� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفاكهة ،اجليالتني،
خيارخملل ،الزجنبيل املحفوظ ،جنب املاعز ،ورق عنب معالج ،جبنة قا�سية ،احلم�ص
(معجون احلم�ص) ،احلم�ص ،بطاط�س مهرو�سة �سريعة التح�ضري ،ح�ساء �سريع التح�ضري
�أو مطبوخ م�سبقا ،ح�ساء �سريع التح�ضري ،مربيات ،جلي للطعام ،اجللي واملربيات والفواكه
املطبوخة بال�سكر ،ع�صري الليمون لأغرا�ض الطهي ،حام�ض الليمون لأغرا�ض الطهي،
حلم الن�شون ،مربى الربتقال ،بطاط�س مهرو�سة ،جيالتني اللحم ،ع�صائر اللحوم،
الأطعمة �أطعمة �أ�سا�سها اللحوم �أوالأ�سماك �أوالفواكه �أو اخل�ضار ،طعام �أ�سا�سه اللحوم،
الأطعمة اخلفـيفة �أ�سا�سها اللحوم� ،أطعمة للدهن �أ�سا�سها اللحوم ،م�شروبات احلليب
-120-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1400

املنكهة بال�شاي ،م�شروبات الطاقة �أ�سا�سها احلليب ،الفواكه واملك�سرات املجففة املخلوطة،
الفواكه املجففة املخلوطة والبذور واملك�سرات املعاجلة ،البذور واملك�سرات املعاجلة املخلوطة،
الفطر املحفوظ ،فطر معالج ،مبي�ضات قهوة غري الألبان ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة
على اجلوز ،املك�سرات املح�ضرة ،املك�سرات املعاجلة ،حليب ال�شوفان ،زيتون حمفوظ  ،ب�صل
حم�ضر ،ب�صل حمفوظ ،ب�صل معالج ،مربى الربتقال والزجنبيل ،كرمي ع�ضوي ،املك�سرات
الع�ضوية و�ألواح الوجبات اخلفـيفة القائمة على البذور ،بان ما�ساال (املك�سرات والبذور
و�أوراق التنبول املعاجلة امل�ستخدمة كمكونات)� ،أغلفة الطعام من ال�سليلوز املقوى بالورق،
مربى اخلوخ ،خوخ معالج ،زبدة الفول ال�سوداين ،الفول ال�سوداين املح�ضر ،فول �سوداين
حمفوظ ،فول �سوداين معالج ،الكمرثى املحفوظة ،الكمرثى املعاجلة البازالء املعلبة،
البازالء املح�ضرة ،البازالء املحفوظة ،البازالء املعاجلة ،البازالء املحفوظة فـي علب ،الفلفل
املح�ضر ،فلفل معالج ،خيار خملل ،ثوم خملل ،خيار �صغري خملل ،خملل الزجنبيل ،خملل
الفلفل احلار ،خملل الهالبينو ،ب�صل خملل ،خملل الفلفل ،خملالت ،ح�شوات فطرية
اللحم ،مربى الأنانا�س ،مك�سرات الف�ستق املح�ضر ،مك�سرات الف�ستق املعالج ،مربى الربقوق،
رقائق البطاطا� ،شرائح البطاطا ،رقائق خفـيفة من البطاطا ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة
على البطاطا ،بطاطا حمفوظة ،البطاطا املعاجلة ،حليب جمفف ،احلليب املجفف بخالف
احلليب املجفف للأطفال ،البقول املح�ضرة ،الفطر املحفوظ ،البقول املحفوظة ،النقانق
املحفوظة ،اجلنب املعالج� ،أوراق العنب املعاجلة ،البقول املعاجلة ،مربى التوت ،املك�سرات
املخلوطة املحم�صة ،املك�سرات املحم�صة� ،سجق اللحم ،ال�سجق ،مك�سرات متبلة ،املك�سرات
املق�شرة� ،سجق مدخن� ،أطعمة خفـيفة تتكون فـي الغالب من املك�سرات� ،أطعمة خفـيفة
تتكون �أ�سا�سا من اللحوم ،مكعبات احل�ساء ،حلوى ختام الطعام من ال�صويا ،امل�شروبات
�أ�سا�سها ال�صويا كونها بدائل احلليب ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة على فول ال�صويا ،فول
�سوداين متبل ،خملل حار ،مربى الفراولة ،الطحينة (معجون بذور ال�سم�سم) ،طحينة،
الذرة احللوة املعلبة ،املك�سرات املحم�صة ،ع�صري طماطم للطبخ ،معجون الطماطم� ،سجق
الديك الرومي ،حليب معقم ،اجللي النباتي ،ع�صائر اخل�ضار للطبخ ،مهرو�س اخل�ضار،
�أطعمة �أ�سا�سها اخل�ضراوات� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها اخل�ضراوات ،م�شروبات الزبادي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146688 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شراب الأغاف (حملي طبيعي)� ،شوكوالتة اخلبز ،م�سحوق اخلبز� ،صودا اخلبز (بيكربونات
ال�صودا لأغرا�ض اخلبز)� ،صودا اخلبز (بيكربونات ال�صودا لأغرا�ض الطهي)� ،صودا اخلبز،
توابل اخلبز ،اخلل البل�سمي� ،صل�صة ال�شواء ،دقيق ال�شعري� ،صل�صات التنقيع امل�ستخدمة
فـي طهي اللحوم ،دقيق البقول� ،سكر البنجر ،ب�سكويت� ،شوكوالتة �سوداء� ،شاي �أ�سود ،فتات
اخلبز ،طحني اخلبز ،خماليط ح�شو �أ�سا�سها اخلبز ،خماليط حبوب الإفطار ،حبوب الإفطار،
علكة لإنعا�ش النف�س ،خمرية البرية للخبز� ،أرز بني� ،سكر بني ،علكة الفقاقيع ،طحني
الكعك ،خليط من ال�سكرحل�شو �أو تغطية الكعك (عجينة �سكر) ،خليط من ال�سكرحل�شو
�أو تغطية الكعك ،خليط الكعك ،كعك ،احللوى (احللويات) ،احللوى� ،ألواح احللوى،
�أ�ساور احللوى ،قالدات احللوى� ،سكر الق�صب ،خل الق�صب� ،صل�صات معلبة ،ال�سباغيتي
املعلبة فـي �صل�صة الطماطم ،نبات الكرب ،كابت�شينو ،كا�سرتد الكراميل� ،صل�صة الكراميل،
الكراميل (احللوى)� ،ألواح احلبوب ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة على احلبوب ،ب�سكويت
احلبوب� ،أطعمة احلبوب للإفطار ،كعك حملى باحلبوب ،رقائق احلبوب ،دقيق احلبوب،
م�ستح�ضرات احلبوب ،طعام خفـيف قائمة على احلبوب ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة على
احلبوب� ،شاي البابوجن ،علكة� ،صل�صة الفلفل احلار ،توابل الفلفل احلار ،ال�شعرية الرفـيعة
(النودلز) ال�صينية� ،ألواح �شوكوالته ،ب�سكويت بال�شوكوالتة ،كعك ال�شوكوالتة ،حلوى
ال�شوكوالتة ،حلويات ال�شوكوالتة ،كعك حملى بال�شوكوالتة ،املك�سرات املغطاة بال�شوكوالتة،
حلوى ختام الطعام بال�شوكوالتة ،ايكلريزال�شوكوالتة ،فودج (حلوى) ال�شوكوالتة ،طالء
(طبقة مل�ساء) بال�شوكوالتة ،مو�س ال�شوكوالتة ،معجنات ال�شوكوالتة ،فطائر ال�شوكوالتة،
م�سحوق ال�شوكوالتة لتح�ضري امل�شروبات القائمة على ال�شوكوالتة ،ال�شوكوالتة القابلة
للدهن التي حتتوي على املك�سرات ،ال�شوكوالتة القابلة للدهن لال�ستخدام على اخلبز،
�شراب ال�شوكوالتة ،رقائق ال�شوكوالتة� ،شوكوالتة ،م�شروبات �أ�سا�سها �شوكوالتة� ،أطعمة
خفـيفة �أ�سا�سها ال�شوكوالتة� ،أطعمة قابلة للدهن �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،املك�سرات املغلفة
بال�شوكوالتة ،ب�سكويت ويفر مغطى بال�شوكوالتة ،الفول ال�سوداين املغطى بال�شوكوالتة،
ال�صل�صة ،ال�صل�صات (التوابل) ،خل التفاح ،القرفة (التوابل) ،م�سحوق القرفة (بهارات)،
م�سحوق القرنفل (بهار) ،قرنفل (بهار) ،دقيق الكوكا� ،شاي الكوكا ،م�شروبات �أ�سا�سها
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الكاكاو ،كب�سوالت قهوة مملوءة ،خال�صات القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة� ،أرز مطبوخ،
ملح الطبخ� ،صل�صات الطبخ ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة على الذرة ،حلوى الذرة ،رقائق
الذرة ،ع�صيدة دقيق الذرة ،دقيق الذرة� ،شراب الذرة لأغرا�ض الطهي ،الك�سك�سي (ال�سميد)،
الك�سك�سي (�سميد القمح) ،الك�سك�سي ،كعك كرميي ،خبز حمم�ص� ،شوفان مطحون� ،سكر
مبلور� ،سكر مكعب ،با�ستا الكاري ،خليط الك�سرتد ،بودرة كا�سرتد ،الكا�سرتد ،حاوى ختام
الطعام القائمة على الك�سرتد� ،شاي دارجيلنغ� ،شراب التمر (حملي طبيعي) ،مو�س حلوى
ختام الطعام (احللويات) ،بودينغ حلوى ختام الطعام� ،سوفليه حلوى ختام الطعام ،توابل
لل�سلطة ،الفلفل احلار املجفف (توابل) ،الأع�شاب املجففة لأغرا�ض الطهي ،املعكرونة
الرفـيعة (النودلز) املجففة ،املعكرونة املجففة� ،شاي �إيرل جراي ،ملح �صالح للأكل،
خمرية �صاحلة للأكل ،معكرونة البي�ض� ،ألواح ال�شوكوالتة املح�شوة ،املعكرونة املح�شوة،
حلوى ختام طعام اجليالتني املنكهة (املحالة) ،حلوى ختام طعام اجليالتني املنكهة
واملحالة ،اجليالتني املنكه واملحلى ،حلويات الدقيق ،خماليط الدقيق ،دقيق ،خليط من
ال�سكرحل�شو �أو تغطية الكعك ،مواد من ال�سكر لتغطية �أو ح�شو الكعك ،كعك الفاكهة،
نكهات الفاكهة ،با�ستثناء اخلال�صات ،جلي الفاكهة (احللويات) ،حلوى جلي الفاكهة،
�أعواد جيلي الفاكهة� ،شاي الفاكهة ،خل الفاكهة ،جارام ما�ساال� ،أع�شاب حدائق حمفوظة
(توابل)� ،شاي الزجنبيل� ،شاي اجلين�سنغ� ،شراب الن�شا اللزج� ،شراب ذهبي ،خليط املرق،
�شاي �أخ�ضر ،حلوى لزجة (دبقة) ،احللوى ال�صلبة ،ع�سل� ،صل�صة الفلفل احلار ،م�سحوق
الفلفل احلار (بهار)� ،شوفان مق�شر ،كعك الآي�س كرمي ،حلوى ختام الطعام بالآي�س كرمي،
�شاي مثلج ،م�سحوق ال�سكر للتغطية ،خليط بودينغ حلوى ختام الطعام �سريعة التح�ضري،
املعكرونة الرفـيعة (نودلز) �سريعة التح�ضري� ،أرز �سريع التح�ضري� ،شاى �سريع التح�ضري،
خمرية فورية� ،شاي اليا�سمني ،كات�شب (�صل�صة) ،كات�شب� ،شاي حام�ض الليمون ،طعام
خفـيف قائم على الذرة ،دقيق الذرة� ،صل�صة املاجنو� ،شراب القيقب ،مايونيز ،مرق اللحم،
النعناع لإنعا�ش رائحة التنف�س ،مزيج ل�صنع الكعك� ،شراب دب�س ال�سكر لأغرا�ض الطهي،
�ألواح مو�سلي ،حلوى ختام الطعام باملو�سلي ،وجبات خفـيفة من املو�سلي ،مو�سلي ،م�سحوق
اخلردل (بهار) ،خردل ،املعكرونة رفـيعة (نودلز) ،ب�سكويت ال�شوفان ،رقائق ال�شوفان،
ع�صيدة ال�شوفان ،طعام �أ�سا�سه ال�شوفان ،بودرة الب�صل ،ملح الب�صل� ،شراب الفطائر
املحالة ،با�ستا للح�ساء� ،سلطات البا�ستا� ،صل�صة البا�ستا ،با�ستا ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة
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على البا�ستا� ،صل�صات الفلفل ،فلفل ،الفلفل (توابل) ،دقيق �صافـي ،كعك الربقوق� ،صل�صة
الربقوق ،دقيق البطاط�س ،خلطات على �شكل م�سحوق لتح�ضري م�شروبات ال�شوكوالتة،
توابل على �شكل م�سحوق ،حبوب معاجلة� ،أع�شاب معاجلة ،ال�شوفان املعالج ،ال�سكر اخلام،
توابل (بهار) ،كعك الأرز ،طحني الأرز ،نودلز الأرز ،با�ستا الأرز� ،أرز ،طعام خفـيف قائم
على الأرز ،كعك لفائف ،بق�سماط ،توابل ال�سلطة التي حتتوي على كرمي ،توابل لل�سلطة،
ملح ،ب�سكويت مملح ،الف�شار اململح ،لفائف ال�سجق ،ب�سكويت طيب النكهة ،مزيج بانكيك
ذات نكهة طيبة ،بانكيك ذات نكهة طيبة ،املعجنات ذات نكهة طيبة ،فطائر ذات نكهة طيبة،
�صل�صات طيبة النكهة ،امللح متبل ،توابل� ،شاي التخ�سي�س ،دقيق ال�صويا ،مزيج التوابل،
مزيج البهارات ،البهارات ،كعك �إ�سفنجي ،مكثفات �أ�سا�سها الن�شا للمرق ،حلوى ال�سكر،
بدائل ال�سكر ،ال�سكر ،حلوى خالية من ال�سكر ،علكة خالية من ال�سكر� ،ألواح معجون
البقول الهالمي احللو ،خملل حلو (بهار) ،املحليات كونها بدائل ال�سكر ،حلويات (حلوى)،
�شراب وع�سل �أ�سود� ،شراب املائدة� ،صل�صة التمر الهندي ،دقيق التابيوكا ،م�شروبات ال�شاي،
كعك ال�شاي� ،شاي للمنقوعات ،بدائل ال�شاي� ،شاي ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،امل�شروبات
املثلجة �أ�سا�سها ال�شاي� ،صل�صة الطماطم ،كات�شاب الطماطم� ،شراب ليو�ضع فوق الطعام،
نكهات الفانيليا للم�شروبات ،نكهات الفانيليا لأغرا�ض الطهي ،نكهات الفانيليا للأطعمة
�أو امل�شروبات ،نكهات الفانيليا للمواد الغذائية ،ال�شعريية (با�ستا �شعر املالك) ،ال�شعريية،
خل ،ب�سكويت الويفر ،كعك الويفراملحلى ،الويفر (رقائق ب�سكويت ه�ش) ،دقيق القمح،
الأطعمة اخلفـيفة القائمة على القمح ،البا�ستا من الدقيق الكامل ،م�سحوق اخلمرية،
خمرية ،اخلمرية ،م�سحوق اخلبيز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146690 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زهور طبيعية ،الب�صيالت وال�شتول والبذور للزراعة ،الفواكه واخل�ضراوات الطازجة،
�أع�شاب طازجة� ،شعري (منبت) ،النباتات والزهور الطبيعية ،ال�شوفان ،احلبوب والبذور
اخلام وغري املعاجلة ،ال�شوفان غري املعالج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،دولةالإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146694 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات ع�صري التفاح ،ع�صري تفاح ،ع�صري الزبيب الأ�سود ،ع�صري جزر ،م�شروبات
الكوال� ،أ�شربة الكوال (م�شروبات غازية) ،كوال (�أ�شربة غازية) ،ع�صائر الفاكهة املركزة،
املركزات امل�ستخدمة فـي حت�ضري امل�شروبات الريا�ضية ،م�شروبات الطاقة التي حتتوي
على الكافـيني ،م�شروبات الطاقة التي حتتوي على اجلين�سنغ ،م�شروبات الطاقة مع
الربتقال املر ،م�شروبات الطاقة ،مياه معدنية منكهة ،مياه منكهة ،م�شروبات الفاكهة
وع�صائر الفاكهة ،كوكتيالت فواكه غري كحولية ،م�شروبات الفاكهة وع�صائر الفاكهة،
ع�صائر الفاكهة� ،شراب الفاكهة ل�صنع امل�شروبات ،امل�شروبات الغازية القائمة على الفاكهة
املنكهة بال�شاي ،ع�صري العنب ،ع�صري جريب فروت ،ع�صري جوافه ،ع�صري الليمون
ال�ستخدامه فـي حت�ضري امل�شروبات ،ع�صري الليمون ال�ستخدامه فـي حت�ضري الأ�شربة،
ع�صري الليمونا�ضة� ،شراب الليمون احلام�ض املنبه� ،شراب ال�شعري للم�شروبات ،ع�صري
املاجنو ،ع�صري البطيخ ،مياه معدنية ،مزيج ل�صنع م�شروبات ال�شربات ،برية غري كحولية،
م�شروبات غري كحولية بنكهة البرية ،م�شروبات غري كحولية بنكهة ال�شاي ،امل�شروبات
غري الكحولية املدعمة بالفـيتامينات ،م�شروبات غري كحولية منكهة بال�شوكوالتة ،ع�صري
الربتقال ،ع�صري البابايا ،ع�صري الرمان ،م�ساحيق ل�صنع امل�شروبات القائمة على الفاكهة،
امل�ساحيق امل�ستخدمة فـي حت�ضري امل�شروبات الريا�ضية ،امل�شروبات الريا�ضية الغنية
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بالربوتني� ،أ�شربة ريا�ضية غنية بالربوتني ،م�شروبات غازية بنكهة ال�شاي ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�صويا ،بخالف بدائل احلليب ،مياه معدنية فوارة ،مياه فوارة ،م�شروبات الطاقة
والريا�ضة ،امل�شروبات الريا�ضية التي حتتوي على �إلكرتونيات ،امل�شروبات الريا�ضية ،مياه
الينابيع� ،شراب للم�شروبات� ،شراب لليمونا�ضة� ،شراب ل�صنع امل�شروبات ،ع�صري البطيخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركزاللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146835 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حافظات للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف متحركة ،حافظات مهيئة للمعدات الإلكرتونية،
حافظات مهيئة لأجهزة احلا�سوب� ،أجربة (حقائب) الجهزة احلا�سوب املحمولة� ،أغطية واقية
لأجهزة احلا�سوب اللوحية ،بطاريات ،بطاريات قابلة لإعادة ال�شحن� ،شواحن للبطاريات،
حزم البطاريات ،حزم الطاقة (البطاريات)� ،أجهزة �شحن ،كبالت للبطارية ،كبالت و�أ�سالك
كهربائية ،كبالت لإر�سال الإ�شارات الكهربائية ،كبالت للإر�سال الإلكرتوين ،كبالت لإر�سال
الأ�صوات وال�صور ،كبالت الجهزة احلا�سوب ،كبالت الطاقة ،مو�صالت كهربائية ،مهايئات �سفر
للقواب�س الكهربائية ،حافظات مهيئة للبطاريات ،حقائب مهي�أة لأجهزة احلا�سوب املحمولة،
حافظات حمل لأجهزة احلا�سوب ،حافظات لأجهزة احلا�سوب� ،أغطية لأجهزة احلا�سوب
اللوحية� ،أغطية م�شكلة لأجهزة احلا�سوب ،منظمات �شخ�صية �إلكرتونية ،منظمات رقمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيك كريا�شن بي تي اي .ليمتد.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :جنتينغ لني ،رقم  02 -07بي� ،سنغافورة � ،349544سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133917 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأثاث امل�صنوع من �أي نوع من املواد ،فر�شات ،خمدات ،فر�شات وو�سائد هوائية لي�ست لغايات
طبية� ،أ�سرة مائية لي�ست لغايات طبية ،املرايا ،خاليا نحل� ،أقرا�ص ع�سل �إ�صطناعية و قطع
من اخل�شب لأقرا�ص الع�سل ،كر�سي هزاز للأطفال ،حظائر لعب للأطفال� ،أ�سرة هزازة
للأطفال ،م�شايات للأطفال ،لوحات عر�ض� ،إطارات لل�صور واللوحات ،لوحات تعريف
لي�ست معدنية ،بطاقات حتديد الهوية لي�ست معدنية ،لوحات غري معدنية للأ�سماء،
بطاقات حتديد الهوية من اخل�شب �أو املواد اال�صطناعية� ،أوعية للتعبئة من اخل�شب
�أو البال�ستيك ،براميل لال�ستخدام فـي النقل �أو التخزين ،براميل ،براميل التخزين،
اخلزانات ،ال�صناديق ،حاويات التخزين ،ح�أويات النقل ،ال�صناديق ،من�صات التحميل
والإغالق لل�سلع املذكعاله من اخل�شب �أول البال�ستيك� ،أدوات منزلية وخردوات �صغرية
من اخل�شب �أو املواد اال�صطناعية املدرجة فـي هذه الفئة ،جتهيزات الأثاث من اخل�شب �أو
املواد اال�صطناعية ،احللي وال�سلع الزخرفـية من اخل�شب والفلني و الق�صب واخليزران
وال�صف�صاف �أو العظام �أو العاج �أو عظم احلوت �أو ال�صدف �أو الكهرمان �أو عرق الل�ؤل�ؤ �أو
مر�شوم �أو �شمع النحل �أو البال�ستيك �أو اجلب�ص املدرج فـي هذه الفئة واملعني بها هياكل
�صغرية وحلي الأعياد للجدران واملنحوتات ،جميعها م�صنوعة من اخل�شب والفلني والق�صب
واخليزران وال�صف�صاف �أو العظام �أو العاج �أو عظم احلوت �أو ال�صدف �أو الكهرمان �أو عرق
الل�ؤل ؤ� �أو مر�شوم �أو �شمع النحل �أو البال�ستيك �أو اجلب�ص� ،سالل لي�ست معدنية� ،سالل
�صيد ال�سمك ،بيوت و�صناديق ايواء و�أ�سرة للحيوانات الأليفة املنزلية ،ال�سالمل املحمولة
وال�سالمل املتحركة من اخل�شب �أو املواد اال�صطناعية� ،ستائر من اخليزران و�ستائر روالت
داخلية و�ستائر داخلية م�ضلعة و�ستائر من اخلرز وم�شابك لل�ستائر وحلقات لل�ستائر
وحبال زينة لل�ستائر و ق�ضبان لل�ستائر� ،أوتاد �ساندة للعجل غري معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بورو�سيت بورو دونانيمالرى �سانايى فـي تيجاريت �أنونينم �شريكيتى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دميريتا�ش �أورجانيزى �سانايى بوجلي�سى .1 ،نيلوفـري �سوكاك ،نو،5 :
�أو�سمانغازي -بور�صا ,تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134047 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرتامبولني (من�صات قفز لعمل احلركات البلهوانية)� ،ألعاب الركوب فـي حدائق �أو
منتزات الت�سلية ،الألعاب واللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات الت�سلية و�أجهزة الت�سلية ،جميعها
مدرجة فـي الفئة .28
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دير هولد كو .انكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اجلزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـي�سرتا كوربوريت �سرفـي�سز �سنرت ،ويكهامز كاي  ،IIرود ت�أون
تورتوال ،جي  ,1110اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134049 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متنزهات الت�سلية �أو حديقة املالهي ،اخلدمات الرتفـيهية املقدمة �أو املتعلقة باملتنزهات
الت�سلية �أو حديقة املالهي ،توفـري مرافق الرتفـيه والت�سلية ،خدمات الرتفـيه فـي طبيعة
توفـري الريا�ضة اخلطرة �أو املثرية والأن�شطة اخلطرة �أو املثرية وركوب الت�شويق ،تنظيم
وترتيب امل�سابقات واملخيمات والأحداث ،املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات اال�ست�شارية
املتعلقة بكل ما تقدم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دير هولد كو .انكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اجلزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـي�سرتا كوربوريت �سرفـي�سز �سنرت ،ويكهامز كاي  ،IIرود ت�أون
تورتوال ،جي  ,1110اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134050 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب ،اك�س�سوارات الألعاب القتالية ،مبا فـي ذلك على �سبيل املثال
ال احل�صر جمموعات الر�أ�س واخلوذات وال�صندوق الواقية وملحقات �ألعاب البطاقات
الليزرية و الأ�سلحة النارية املحاكية لل�ضوء للعب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أي اك�س �أي بي انكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اجلزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـي�سرتا كوربوريت �سرفـي�سز �سنرت ،ويكهامز كاي  ،IIرود ت�أون
تورتوال ،جي  ,1110اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134051 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متنزهات الت�سلية �أو حديقة املالهي واخلدمات الرتفـيهية باملنتزه ،خدمات ترفـيهية� ،ألعاب
البطاقات الليزر للفعل حى �أو حدث مبا�شر با�ستخدام الأ�سلحة النارية املحاكية لل�ضوء،
توفـري وتنظيم الرتفـيه والتدريب القتايل وامل�سابقات الريا�ضية فـي جمال القتال املحاكي
با�ستخدام الأ�سلحة النارية املحاكية لل�ضوء ،التدريب على الأ�سلحة النارية با�ستخدام
الأ�سلحة النارية املحاكية لل�ضوء ،املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة
بكل ما تقدم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أي اك�س �أي بي انكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اجلزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـي�سرتا كوربوريت �سرفـي�سز �سنرت ،ويكهامز كاي  ،IIرود ت�أون
تورتوال ،جي  ,1110اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134052 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب ،ملحقات الألعاب للواقع االفرتا�ضي مبا فـي ذلك على �سبيل
املثال ال احل�صر جمموعات الر�أ�س واخلوذات وال�صندوق الواقية واحل�شوات �أو البطانات
الواقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـي �آر هولد كو .ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اجلزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـي�سرتا كوربوريت �سرفـي�سز �سنرت ،ويكهامز كاي  ،IIرود ت�أون
تورتوال ،جي  ,1110اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134968 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيئة الطرق واملوا�صالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،118899دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134969 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيئة الطرق واملوا�صالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،118899دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135292 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروب ــات حميـ ــة مع ــدة لغاي ــات طبيـ ــة� ،أغذية حمي ــة لغايات طبيــة ،مواد حمية معدة
للإ�ستخدام الطبــي� ،ش ــاي �أع�شاب لغايات طبية� ،شاي دوائي�،شراب لغاي ــات طبي ــة ،مياه
معدنية لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :همدرد لبوراتوريز وقف باك�ستان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :باك�ستانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ناظمباد رقم ،3كرات�شي ،74600-باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135394 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجية الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دي �أو �أت�ش كافـيه �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص،ب ،60329 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136563 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ و�أدوات املدخنني و�أعواد الثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املثالية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سنجل بزن�س ت�أور ،مكتب رقم  ،4404بر دبي�،ص،ب ،9891 :دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136564 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،منتجات اللحوم املعاجلة� ،شوربات ،مرق حلم،
الدجاج ،مرقة دجاج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يجه  -تاف ايجه تارمي هايفاجنيليك ياتريمي تيجاريت فـي �سانايى
�أنونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تاالتبا�شا بولفارى ،نو،59 :كات ،7 :دايرى ،704 :ال�ساجناك ،كوناك -
�أزمري ،تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137452 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدهانات والورني�ش وطالءات اللك ،مواد الوقاية من ال�صد أ� ومواد حفظ اخل�شب من
التلف ،مواد التلوين ،مواد تثبيت الألوان ،راتنج طبيعي خام ،معادن فـي �شكل رقائق �أو
م�سحوق لإ�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انكيم �ش.م.ح.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،18312املنطقة احلرة جلبل علي ،دبي ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137453 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات
اال�سترياد والت�صدير والتوزيع والت�صنيع ،خدمات البيع باجلملة واملفرق ،خدمات البيع
عن طريق الأنرتنت واملواقع الألكرتونية ،خدمات البيع عن بعد ،عر�ض وبيع ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنمة ال�شرق الأو�سط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الثاين ،افـينيو مول ،ال�صويفـية ،عمان الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137454 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س املعني بها البناطيل ،اجلاكيتات ،معاطف خارجية ،املعاطف ،التنانري ،بدالت� ،أثواب من
ال�صوف (مالب�س)� ،صدريات ،قم�صان ،بلوزات ،ف�ساتني� ،سراويل ق�صرية ،بيجامات ،قم�صان
�صوفـية ،جينز ،مالب�س �ضد املطر ،ثياب البحر� ،أثواب �سباحة ،املالب�س الريا�ضية ،مالب�س
للأطفال ،مالب�س كتان (مالب�س) املعني بها �سراويل حتتية ،م�شدات لل�صدر� ،سراويل ،جوارب
ق�صرية ،لبا�س القدم املعني بها الأحذية ،ال�صنادل� ،أحذية �ضد املاء� ،أحذية امل�شي ،اجلوارب،
�أغطية للر�أ�س ،قفافـيز ،جوارب طويلة� ،أحزمة ،عباءات� ،أو�شحة� ،شاالت ،ياقات ،ربطات عنق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنمة ال�شرق الأو�سط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الثاين ،فـينيو مول ،ال�صويفـية ،عمان الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138375 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شوكوالتة واملنتجات التي �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،احللويات والب�سكويت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة التون�سية ل�صناعة ال�شوكوالطة واحللويات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تون�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق اخلليدية نع�سان  - 1135بن عرو�س  -تون�س
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138620 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املع�سل ،الدخان ،ال�سجائر� ،سيجاريلو (�سيجار رفـيع) ،ال�سيجار ،التبغ ،لوازم املدخنني
واملعني بها الأرجيلة والعات املدخنني ،علب كربيت� ،أعواد ثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�ضياغم للوكاالت التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ،3عمارة الزعبي �سنرت رقم � ،3شارع النا�صية ،حي الرونق،
البيادر ،عمان  -الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140837 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي الكافترييات التزويد بالطعام وال�شراب املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�ضياغم للوكاالت التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ،3عمارة الزعبي �سنرت رقم � ،3شارع النا�صية ،حي الرونق،
البيادر ،عمان  -الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140839 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات الطاقة م�شروبات غازية املياه املعدنية والغازية الع�صائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�ضياغم للوكاالت التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ،3عمارة الزعبي �سنرت رقم � ،3شارع النا�صية ،حي الرونق،
البيادر ،عمان  -الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140840 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الرا�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�ضياغم للوكاالت التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ،3عمارة الزعبي �سنرت رقم � ،3شارع النا�صية ،حي الرونق،
البيادر ،عمان  -الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية �ش م م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144077 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمـ ــال ،توجي ــه الأعم ــال ،تفعي ــل الن�شـ ــاط املكتبي،
خدمات الإعالن بالراديو والتلفزيــون ،اخلدم ــات التي ت�ؤديهـ ــا م�ؤ�س�سات دعاية و�إعالن
متار�س االت�صال باجلماهري �أو الإعالن �أو الإ�شهار بكل و�سائل الإعالم فـيما يتعلق بكافة
ال�سلع �أو اخلدمات ،خدمات ت�سجيل �أو ن�سخ �أو حترير �أو جتميع �أو تنظيم املرا�سالت
والت�سجيالت اخلطية وكذلك ا�ستغالل �أو جتميع اية بيانات ح�سابية �أو �إح�صائية ،خدمات
الدعاية والإعالن فـيما يتعلق بخدمات �أخرى كتلك املتعلقة بالدعاية والإعالن بالراديو
والتلفزيون ،وكاالت الدعاية والإعالن ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي ،حتديث مواد
الدعاية والإعالن ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت
ل�صالح الغري� ،إدارة عر�ض �أعمال فناين التمثيل ،ل�صق الإعالنات ،عر�ض �سلع على
و�سائط الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،ن�شر مواد
الدعاية والإعالن ،ن�سخ الوثائق ،تنظيم املعار�ض والعرو�ض التجارية للغايات التجارية
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�أو الإعالنية ،التنب�ؤات االقت�صادية ،خدمات العرو�ض لغايات الدعاية والإعالن ،خدمات
�إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،خدمات اقتطاع الأخبار �أو املعلومات
املهمة فـي ال�صحف ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،ا�ستطالعات
الر�أي ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الإعالن بالراديو
والتلفزيون ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ترويج املبيعات للآخرين ،البحث عن كفالة،
كتابة الن�صو�ص الإعالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مبنى ام بي �سي ,الطابق اخلام�س ,مدينة دبي لالعالم ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144078 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم و�أ�سماك وحلوم الطيور الداجنة وطيور ال�صيد ،خال�صة اللحم� ،أثمار وخم�ضرات
(حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة) ،وفواكه مطبوخة بال�سكر ،جيالتني ومربيات،
حليب ولنب وزبدة وجنب ومنتجات يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ومنتوجات الألبان ،زيت
الأكل ودهن الأكل ،ماكوالت �أخرى حمفوظة فـي علب ،خملالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كريال للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ،مقابل ترخي�ص
�سحاب ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 592 :ر ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144495 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لتون قايا ان�ش�أت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� .4 :أورغانايزي �سانايى بوجلي�سي 83409 ،نولو كادي ،نو� ،8 :شهيتكاميل -
غازيانتيب ،تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144566 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم دواجن غري حية (اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم،
فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة
بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التون قايا ان�ش�أت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� .4 :أورغانايزي �سانايى بوجلي�سي 83409 ،نولو كادي ،نو� ،8 :شهيتكاميل -
غازيانتيب ،تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144571 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نبيذ ال�شعري البرية ,البرية (�شراب ال�شعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات
غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات
�أخرى ،لعمل امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التون قايا ان�ش�أت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� .4 :أورغانايزي �سانايى بوجلي�سي 83409 ،نولو كادي ،نو� ،8 :شهيتكاميل -
غازيانتيب ،تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  592 :ر.ب 115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146406 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم الفواكه واخل�ضراوات
املحفوظ ـ ــة واملجمـ ــدة واملجففـ ــة واملطبوخ ــة ،الهالم واملربيات والكومبوت ،بيـ�ض ،احلليب
ومنتجات الألبان ،زيوت ودهون غذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ميكتون انرتنا�شيونال للمواد الغذائية (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب، 27003 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم78006 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�شحيم املركبات غ�سل املركبات ،تلميع املركبات ،معاجلة املركبــات
مب ــواد م�ضــادة لل�ص ــد�أ ،حمط ــات خدمــة ال�سي ــارات (الت ــزود بالوقود وال�صيانة)� ،إعادة
تلبي�س الإطارات باملطاط ،فلكنة الإطارات باملطاط (�إ�صالح) ،فلكنة الإطارات باملطاط
(�إ�صالح)� ،إعادة بناء املحركات املعطلة �أو التالفة جزئيا ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار
�ضد ال�سرقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شريي اوتو موبيل كومبني ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 8 :ت�شاجن �شون روود االقت�صادي والتكنولوجي ،منطقة التنمية،
مدينة ووهو ،حمافظة ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2012/12/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم79687 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أكيا�س هواء (و�سائل ال�سالمة لل�سي ــارات) ،م�ضخ ــات الهـ ــواء (ل ــوازم املركب ــات)� ،سيارات
الإ�سعاف� ،أجهزة مانعة للتوهجللمركبات� ،أجهزة مانعة للبهر للمركبات� ،أجهزة �ضد
ال�سرق ـ ــة للمركب ــات ،هياك ــل �سي ــارات� ،شا�سيهات �سيارات� ،إط ــارات ال�سيـ ــارات (الإطارات)،
�سيارات ،حماور عجالت املركبات� ،شنابر ل�صرة العجالت ،قطع الفرامل للمركبات ،لقم
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الفرامل لل�سيارات ،فرامل لل�سيارات ،حافالت� ،سيارات ،قاب�ضات كلت�شات للمركبة الربية،
�أذرع تو�صيل للمركبات الربية بخالف �أجزاء املحركات واملكائن ،حموالت عزم الدوران
للمركبات الربيةعلب مرافق لأجزاء املركبات الربية بخالف اخلا�صة باملكائن� ،إ�شارات
االجتاه للمركبــات ،الأبواب للمركبات ،حمرك ــات تدوي ــر للمركب ــات الربيـ ــة ،ال�سيــارات
الكهربائية ،عجالت مطلقة للمركبات الربية� ،صناديق م�سننات للمركبات الربية،
جمموعة م�سننات للمركبات الربية� ،أغطية ملحركات املركبات� ،أغطية للمركبات� ،أبواق
للمركبات� ،صرات العجالت ال�سيارات ،حمركات املركبات الربية� ،آليات الدفع للمركبات
الربية ،م�سننات تخفـي�ض ال�سرعة للمركبات الربية� ،أجهزة �إنذار رجوع ال�سيارات للخلف،
عجالت املركبات ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات ،لقم الفرامل للمركبات ،عجالت القيادة
للمركبات ،حموالت عزم الدوران للمركبات الربية ،ق�ضبان التواءللمركبات� ،سال�سل ناقل
احلركة للمركبات الربية� ،أعمدة ناقل ناقل احلركة للمركبات الربية� ،آليات نقل احلركة
للمركبات الربية ،توربينات للمركبات الربية ،الهياكل ال�سفلية للمركبات� ،شاحنات مغلقة
(مركبات) ،نواب�ض التعليق للمركبات ،نوافذ للمركبات ،دراجات هوائية ،الدراجات النارية،
مركبات للنقل الربي �أو اجلوي �أو املائي �أوبوا�سطة ال�سكك احلديدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شريي اوتوموبيل كومبني ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 8 :ت�شاجن �شون روود االقت�صادي والتكنولوجي ،منطقة التنمية،
مدينة ووهو،حمافظة انهوي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2013/3/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم79688 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�شحيم املركبات غ�سل املركبات ،تلميع املركبات ،تلميع املركبات،
معاجلـ ــة املركب ــات مب ــواد م�ضادة لل�صد�أ ،حمطات خدم ــة ال�سيـ ــارات (التزود بالوقود
وال�صيانة)� ،إعادة تلبي�س الإطارات باملطاط ،فلكنة الإطارات باملطاط (�إ�صالح) ،فلكنة
الإطارات باملطاط (�إ�صالح)� ،إعادة بناء املحركات املعطلة �أو التالفة جزئيا ،تركيب و�إ�صالح
�أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شريي اوتوموبيل كومبني ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 8 :ت�شاجن �شون روود االقت�صادي والتكنولوجي ،منطقة التنمية،
مدينة ووهو،حمافظة انهوي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2013/3/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم126224 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،27401 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2019/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134799 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدهان (البويات) والوزني�ش والالكيه ،مواد الوقاية من ال�صد أ� ومواد حفظ اخل�شب من
التلف ،مواد التلوين ،مواد تثبيت الألوان ،راتنج طبيعي خام ،معادن فـي �شكل رقائق �أو
م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ملتي كوم ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1611 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135081 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب وال�شــاي والكاك ــاو وال�سكــر والأرز والتابيوك ــا وال�ساغ ــو والنب اال�صطناع ــي ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وذرور اخلبازة ،امللح واخلردل واخلل ،البهارات
والتوابل ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة زرين غزال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيرانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شرياز ،تقاطع جنجه نارون  ،10العقار ،160ر.ب� ،7143863575 :إيران
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكيه الفكريه �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136199 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكة وخ�ضراوات حمفوظة
وجمففـ ــة ومطه ــوة ،ه ــالم (جيل ــي) ومربي ــات وفواك ــة مطبوخــة بال�سكر ،البي�ض اللنب
ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون املعدة للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حول البحار ال�سبع للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،4782 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136623 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،27401 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136625 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن �إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،27401 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145758 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن (الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط
املكتبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27401 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145759 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضـ ــرات تنظي ــف (م�ستح�ض ــرات تبي ــ�ض الأقم�شــة وم ــواد �أخرى ت�ستعمــل فـي غ�سل
وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية،
م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27401 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146405 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأرز (القهوة وال�شاي والكاكاو والنب ال�صناعي� ،أرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوع ــة من احلب ــوب ،اخلب ــز واملعجن ــات واحللوي ــات ،ثلج �صالح للأكل ،ال�سكر والع�سل
الأ�سود ،اخلمرية والبيكنــج بــودر ،ملــح ،خــردل ،اخلــل وال�صل�صــات (التواب ــل) ،البه ــارات،
الثلج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ميكتون انرتنا�شيونال للمواد الغذائية (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،27003 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145757 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه طازجة (�أنانا�س طازج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ديل مونتي الدولية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيطالية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 74 :بوليفارد ده �إيطاليا ،مونتي كارلو ،موناكو � ،98000إيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أليافـي للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 192 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146666 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ (�أدوات املدخنني) ،علب ثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عياد هادي م�سفر الثابتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  08-101-100وي وورك ميدل اي�ست دي دبليو تي �سي -
الطابق  8ذا اوفـي�س�س  ،4ون �سنرتال ،مركز دبي التجاري العاملي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128682 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق والكرتون والب�ضائع امل�صنوعة من هذه املواد غري املدرجة فـي فئات �أخرى ،املطبوعات،
مواد جتليد الكتب ال�صور� ،أدوات مكتبية ،مواد ال�صقة للقرطا�سية �أو للأغرا�ض املنزلية،
مواد الفنانني ،فر�ش الطالء الآالت الكاتبة وامل�ستلزمات املكتبية (با�ستثناء الأثاث) ،املواد
التعليمية والتدري�سية (با�ستثناء الأجهزة) ،مواد بال�ستيكية للتغليف (غري مدرجة فـي
فئات �أخرى) ،نوع الطابعات كتل الطباعة �صناديق من الورق املقوى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ما�سيون دي فلوري�س �ش.ذ.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة الريا�ضية ،كونرتول تاور
�سايت � ،1302ص.ب ،502385 :دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137445 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واملواد امل�ستخدمة للوقاية والعالج من اال�ضطرابات والأمرا�ض
التي ت�صيب اجلهاز الع�صبي املركزي �أو تولده �أو تعمل عليه ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واملواد
التي تعمل على اجلهاز الع�صبي املركزي ،منبهات اجلهاز الع�صبي املركزي ،امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية واملواد امل�ستخدمة للوقاية من اال�ضطرابات والأمرا�ض النف�سية والع�صبية
وعالجها ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واملواد امل�ستخدمة للوقاية من ال�صداع وال�صداع الن�صفـي
والأمل واال�ضطرابات املناعية وااللتهابية والأمرا�ض و�إدارتها وعالجها ،امل�ستح�ضرات واملواد
والكوا�شف والعوامل للأغرا�ض الت�شخي�صية والطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ات�ش الندبيك ايه/ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :دمناركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اوتيليافـي  2500 ،9فالبى ،الدمنارك
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137889 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد الت�صوير الفوتوغرافـي والعلمية والبحرية وامل�سح وال�سينمائي والب�صرية واملواد
املنقذة للحياة و�أجهزة و�أدوات التدري�س و�أجهزة و�أدوات لإجراء وحتويل وتراكم وتنظيم
والتحكم فـي الكهرباء ،جهاز لت�سجيل ونقل وا�ستن�ساخ ال�صوت وال�صور وناقالت البيانات
املمغنطة و�أقرا�ص الت�سجيل والأقرا�ص املدجمة و�أقرا�ص الفـيديو الرقمية وغريها
من و�سائل الت�سجيل الرقمي� ،آليات للجهاز تعمل بقطع النقود املعدنية وت�سجيل النقد
والآالت احلا�سبة ومعدات جتهيز البيانات و�أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر وجهاز
�إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بلينك تيكنولوجي �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 934554 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137890 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإعالن و�إدارة الأعمال والوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بلينك تيكنولوجي �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 934554 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137891 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�أمني وال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون النقدية وال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بلينك تيكنولوجي �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 934554 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137892 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل والتعبئة والتغليف والتخزين للب�ضائع وترتيب ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بلينك تيكنولوجي �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 934554 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137894 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�صميم املتعلقة بها وخدمات التحليل والبحث
ال�صناعية وت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب والربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بلينك تيكنولوجي �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 934554 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137896 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ ومواد املدخنني و�أعواد الثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سار للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 171611 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138383 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ ،مواد املدخنني� ،أعواد الكربينت حافظات ال�سجائر ،علب ال�سجائر ،ال�سجائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :داب�س �إيجيب�شن �إمبورت�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع نويربغر  86167 ،109اوغ�سبورغ� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،111 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138788 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات والإيواء امل�ؤقت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اب�سلوت زيرو للمثلجات ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم 12 :ملك خالد عبداللـه �إ�سماعيل املطوع ،ند احلمر ،دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� 111 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145946 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جون�سون اند جون�سون بالزا ،نيوبرون�سويك ،نيوجري�سي ،08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146146 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل� ،صناعة عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ني�ش بريفـيومز ،ا�س.ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أورب.داما دو نو�ش ،قطعة � 3-12أي ،29660-بويرتو بانو�س ،ماربيا،
مالقة� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146287 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،دعاية و�إعالن ،ترويج املبيعات للآخرين ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم
لغايات البيع بالتجزئة ،ت�سويق� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دار التقنية للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حويل ،قطعة (� ،)4شارع ابن خلدون ،مبنى
( ،)27مكتب ( ،)24دور ( ،)13الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146297 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاومة ال�صد�أ ،ت�شحيم املركبات ،غ�سل املركبات ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية،
معاجلة املركبات مبواد م�ضادة لل�صد�أ ،حمطات خدمة املركبات �أعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة،
م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح� ،أعادة بناء املحركات املعطلة �أو التالفة جزئيا ،تغيري
بطاريات ال�سيارات� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنه ـ ــوي جينجه ـ ــواي اوتوم ـ ــوبي ــل
جروب كورب .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دوجنليو روود،هيفـيي �سيتي ،انهوي بروفـين�سي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
-155-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1400

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146301 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات
مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهولندية للآي�س كرمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جالرييا  W004الوحدة  -حمور يوليو -
ال�شيخ زايد  -اجليزة ،م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146302 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،كعك الوفل ،كاكاو ،قهوة ،كعك ،كارميل �سكاكر� ،شوكوالتة ،حلويات ،بوظة ،فطائر
حمالة بانكيك ،بتي فور كعك ،عجينة كعك ،عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة للأكل،
ثلج طبيعي �أو �صناعي ،ثلج للمركبات املنع�شة ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،قطع حلوى ،حلويات ،معجنات ،ب�سكويت بالزبدة،
مهلبية ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز ،تورتات كيك بالفواكه ،منكهات الفانيال لغايات
مطبخية ،معجنات مقطعة ،مثلجات �صاحلة للأكل ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،حلوى
لوز ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة،
�سكاكر للأكل ،لنب جممد حلويات مثلجة ،م�سحوق خبازة� ،صودا خبازة ،مو�س �شوكوالتة،
عجني ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،جوز مطلي
بال�شوكوالتة ،مربى احلليب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهولندية للآي�س كرمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جالرييا  W004الوحدة  -حمور يوليو -
ال�شيخ زايد  -اجليزة ،م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146303 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة ،جبنة ،فواكه حمفوظة،
حليب ،هالم جلي ،الفواكه ،حلوم ،جلي هالم ،للطعام ،زيت ذرة للطعام ،زيت �سم�سم ،لنب
رائب ،بي�ض ،زيت زيتون للطعام ،خملالت ،زيت بكر ممتاز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أهلية جروب للمواد الغذائية واال�ستهالكية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،العار�ضية ال�صناعية ،قطعة (،)1
ق�سيمة ( ،)154الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146373 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،قهوة ،ف�شار حب الذرة ،بوظة ،طعام �أ�سا�سه �شوفان� ،سكاكر للأكل ،ب�سكويت
رقيق ه�ش� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب� ،أطعمة خفـيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،لوح من
احلبوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماك اند زاك انرتنا�شيونال �أ�س دي �أن.بي �أت�ش دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :ماليزية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان2-25 :بي ،جاالن بي جي يو3/1بي� ،سنواميا�س كومري�سال �سينرت،
 47301بيتالينج جايا� ،سيالجنور دارول ايح�سن ،ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146377 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،قهوة ،ف�شار حب الذرة ،بوظة ،طعام �أ�سا�سه �شوفان� ،سكاكر للأكل ،ب�سكويت رقيق
ه�ش� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب� ،أطعمة خفـيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،لوح من احلبوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماك اند زاك انرتنا�شيونال �أ�س دي �أن.بي �أت�ش دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :ماليزية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان2-25 :بي ،جاالن بي جي يو3/1بي� ،سنواميا�س كومري�سال �سينرت،
 47301بيتالينج جايا� ،سيالجنور دارول ايح�سن ،ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146530 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مولدات التيار املرتدد ،مولدات كهربائية� ،آالت نفخ ل�ضغط وت�صريف ونقل الغازات ،توربينات
هيدرولية ،مولدات طاقة للطوارئ ،مولدات الكهرباء ،توربينات الرياح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أبوظبي الوطنية للطاقة �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،25برج املقام ،مربع �سوق �أبوظبي العاملي ،جزيرة املارية،
�ص.ب� ،55442 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146633 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،خدمات ا�ستوديوهات �صناعة الأفالم ال�سينمائية� ،إنتاج الأفالم ،بخالف
الأفالم الإعالنية ،معلومات عن الرتفـيه ،عرو�ض �سينمائية ،توفـري الأفالم غري القابلة
للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�أكوالت الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،6264 :الريا�ض  - 12241اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146634 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طالء ال�شفاه� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن لل�شعر ،مواد حافظة
للجلد املدبوغ ملمعات ،جتميل� ،أقالمتجميلية ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة
املكياج ،مكياج ،غ�سوالت لو�شن ،لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل احلواجب،
م�ساحيق مكياج� ،أقالماحلواجب ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،رذاذ
�سرباي ،لل�شعر ،م�سكرة ،ملمعات �شفاه ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،علب �أحمر ال�شفاه،
بال�سم لل�شعر ،غ�سول العني لي�س لغايات طبية� ،صابون� ،صابون حالقة� ،شامبو ،عطور،
�صناعة عطور ،مراهم لأغرا�ض التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال بو�شى روجي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10 :روي دي ال بيك�س  75002باري�س ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146638 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توت ،فواكه طازجة ،فواكه طازجة ،غالل بذور ،نباتات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فلوريدا فاوندي�شن �سيد بروديو�سر�س� ،أنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 3913 :هاي وي  ،71ماريانا ،فلوريدا  ،32446الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146639 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توت ،فواكه طازجة ،فواكه طازجة ،غالل بذور ،نباتات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فلوريدا فاوندي�شن �سيد بروديو�سر�س�،أنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 3913 :هاي وي  ،71ماريانا ،فلوريدا  ،32446الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146640 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات فـيتامينية ،زيت كبد �سمك القد� ،أغذية حمية معدة لغايات
طبية ،مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي� ،إ�ضافات معدنية �إلى الغذاء.pharmaceuticals ،
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بروكرت �أند جامبل هيلث ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :هايت�س ،بروكالندز ،ويربيدج� ،سري ،ين تي 0 13اك�س بي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146641 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة للأكل ،زيوت للطعام� ،سمك غري حي ،مواد دهنية ل�صنع دهون �صاحلة للأكل،
�أ�سماك ق�شرية غري حية ،جمربي غري حي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بروكرت �أند جامبل هيلث ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :هايت�س ،بروكالندز ،ويربيدج� ،سري ،ين تي 0 13اك�س بي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146642 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فارما�سين�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 6111 :رويـ ـ ـ ــال م ــاونت �أفـين ـ ــو� ،سـ ــويت  100 #م ــونت ـ ــريــال ،كي ـ ــوبك،
ات�ش  4بي 2تي ،4كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حــــــــق الأولويـــــــة( :رقم الأولوية - 2079396 :تاريخ الأولوية - 2021/1/22 :بلد
الأولوية)CA :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146444 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كوكتيالت ،نبيذ ،خال�صات كحولية ،م�شروبات كحولية ما عدا البرية ،م�شروبات كحولية
حتتوي على فواكه ،فودكا ،م�شروبات كحولية قبل خلطها ،بخالف التي تعتمد ب�أ�سا�سها
على البرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ق�ساطلي غروب هولدنغ �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الأ�شرفـية� ،سيوفـي ,بناية �أكا�سيا  ,الطابق الأول  ,بريوت ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
-162-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1400

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146547 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي،
خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،ت�أجري �أماكن الإقامة
امل�ؤقتة ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،احلجز فـي
الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة،
خدمات احلانات البارات ،خدمات خميمات العطالت �أماكن �إقامة ،حجز �أماكن الإقامة
امل�ؤقتة ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بار�سيلو كوربوري�شن امربي�ساريال .ا�س �.أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/جو�سي روفرموتا  27,07006باملادي ,مالوركا � ,أي�سل�س بالياري�س -
�أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146548 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة فـي النقل ،تغليف ال�سلع ،ت�سليم الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،التخزين ،ال�شحن
بال�سفن ،عقود النقل البحري ،دفع �أجرة ال�شحن فـي ميناء الو�صول ،النقل البحري،
ال�سم�سرة فـي ال�شحن ،النقل اللوجي�ستي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أي �أ�س �أ�س جلوبال فورواردينج �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب  ،302مبنى مكتب املحكمة ،عود
ميثاء ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146550 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال،
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،خدمات اخلرباء فـي الكفاية ،ا�ست�شارات
تنظيم الأعمال ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،خدمات
توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى ،معاجلة الإدارة التجارية
لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كينتك كوربوريت هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جري�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بي �أو بوك�س اي�ست وينغ ،ترافاجلر كورت،لي�س بانقيو�س�،سرتيت
بيرت بورت ،غرينزي جي واي بي بي ,جري�سي
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146552 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول ،فنون وعلوم ت�صميم و�إقامة املباين،
اال�ست�شارات املعمارية ،ر�سم ت�صاميم وخمططات الإن�شاء ،فح�ص �آبار البرتول ،م�سح حقول
البرتول ،الهند�سة ،التنقيب عن البرتول ،ا�ست�شارات فـي جمال توفـري الطاقة� ،أبحاث فـي
جمال معلومات البيئة 00420212 ،توفـري املعلومات العلمية ،وتقدمي امل�شورة واال�ست�شارات
فـيما يتعلق بـموازنة الكربون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كينتك كوربوريت هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جري�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بي �أو بوك�س اي�ست وينغ ،ترافاجلر كورت،لي�س بانقيو�س�،سرتيت
بيرت بورت ،غرينزي جي واي بي بي ,جري�سي
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146757 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر� ،صابون ،م�ستح�ضرات مكياج ،كرميات جتميلية ،بخور ،خال�صات �أثريية،
خال�صات زهور عطور ،فازلني لأغرا�ض التجميل(جل (هالم) نفطي لال�ستخدام فـي
�أغرا�ض التجميل) ،عطور� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة ،م�ضادات للعرق ،مواد للتواليت،
عطور زيوت طيارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النجار العقارية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املكـ ـ ــتب  ،4406بنـ ـ ــاي ــة  ،1398طـ ـ ــريــق ،4626
جممع  346املنامة ،مملكة البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146758 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغذية حمية معدة لغايات طبية ،م�شروبات حمية معدة لغايات طبية ،م�ستح�ضرات طبية
لأغرا�ض التنحيف ،مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي ،كابتات ال�شهية لغايات طبية،
حبوب منع احلمل و قمع ال�شهية ،حبوب التنحيف ،مكمالت غذائية للحيوانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريجيونال فارما تريدينغ م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،487544 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146759 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تربية احليوانات ،زراعة امل�سطحات الأر�ضية ،خدمات احلمامات العامة للأغرا�ض ال�صحية،
خدمات احلمامات الرتكية ،خدمات �صالونات التجميل ،خدمات العيادات الطبية ،املعاجلة
اليدوية للأع�صاب ،خدمات ت�سريح ال�شعر� ،صناعة �أكاليل الزهور ،خدمات دور النقاهة،
م�ست�شفـيات ،الرعاية ال�صحية ،الب�ستنة ،زراعة احلدائق ،ت�أجري معدات الزراعة ،امل�ساج
التدليك ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات امل�شاتل ،العالج الطبيعي،
خدمات امل�صحات ،امل�ساعدة البيطرية ،خدمات طب الأ�سنان ،خدمات دور التمري�ض ،النرث
اجلوي والأر�ضي للأ�سمدة والكيماويات الزراعية الأخرى ،تنظيف احليوانات والعناية
بها ،خدمات بنوك الدم ،تن�سيق الزهور ،خدمات دور العجزة واملقعدين ،العناية باملروج،
العناية ب�أظافر اليدين ،خدمات القابالت ،التمري�ض الطبي ،الن�صائح ال�صيدالنية،
اجلراحة التقوميية ،جراحة الأ�شجار� ،إبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة لغايات الزراعة
وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات� ،إبادة الأع�شاب ال�ضارة ،تنظيف احليوانات
الأليفة والعناية بها ،زراعة ال�شعر ،خدمات علماء النف�س ،ت�أجري مرافق �صحية ،خدمات
العالج بالعطور ،خدمات التلقيح ال�صناعي� ،أعادة ت�أهيل مر�ضى الإيذاء اجل�سدي ،خدمات
الإخ�صاب خارج اجل�سم ،الو�شم ،خدمات التطبيب عن بعد ،ت�صميم امل�سطحات الأر�ضية،
خدمات احلمامات البخارية ،خدمات الت�شمي�س ،خدمات املنتجعات ال�صحية ،خدمات
العناية باجلمال� ،إعداد ال�صيدالين للو�صفات ،خدمات العالج ،زراعة الأ�شجار لأغرا�ض
الإ�ستعا�ضة عن الكربون ،خدمات تربية الأحياء املائية ،ت�أجري املعدات الطبية ،خدمات
مراكز ال�صحة ،خدمات الطب التكميلي ،معاجلة النطق ،ا�ست�شارة �صحية� ،إزالة ال�شعر
بال�شمع ،خدمات تقومي الأ�سنان ،ثقب اجل�سد ،خدمات �إعادة التحريج ،الرعاية امللطفة،
خدمات دور الراحة ،خدمات مكافحة الآفات لغايات الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة
والغابات ،خدمات بنوك الأن�سجة الب�شرية ،ا�ستئجار احليوانات لأغرا�ض الب�ستنة ،ا�ستئجار
خاليا النحل ،العالج مب�ساعدة احليوانات (ونوع بديل �أو تكميلي من العالج الذي ينطوي
على احليوانات ك�شكل من �أ�شكال العالج ،الهدف هو حت�سني �أداء املري�ض االجتماعي �أو
العاطفـي �أو املعرفـي ،خدمات التحليل الطبي لأغرا�ض الت�شخي�ص والعالج املقدمة من
قبل املختربات الطبية ،الفح�ص الطبي (خا�صة للك�شف عن ومعاجلة الأمرا�ض املهنية
فـي وقت مبكر من م�سارها ،خدمات زراعة الكروم ،ا�ست�شارات فـي جمال زراعة الكروم،
الرعاية التمري�ضية فـي املنزل ،ت�أجري �أجهزة ت�صفـيف ال�شعر ،زراعة النباتات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كارل زاي�س �أ جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل زاي�س �شرتا�سة  73447 ،22اوبركو�شن،
�أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146760 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر� ،صابون ،م�ستح�ضرات مكياج ،كرميات جتميلية ،بخور ،خال�صات �أثريية،
زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،فازلني لأغرا�ض التجميل ،عطور� ،صابون لإزالة
الروائح الكريهة ،م�ضادات للعرق ،مواد للتواليت ،عطور زيوت طيارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جراند فلوري ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ع لندن رود� ،سينينجهيل بريكز ،ا�س ال خ ح ار اي ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146761 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العقارات ،ا�ستثمار الأموال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممد بن الدن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينـ ـ ــة جـ ــده ،ح ــي الكوثـ ــر ،جمم ــع حمم ــد ب ــن الدن ال�صنـ ــاعي،
�ص.ب 958 :ر.ب ،21421 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146762 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري معدات الإن�شاء ،الإن�شاء ،تعبيد الطرق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممد بن الدن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينـ ـ ــة جـ ــده ،ح ــي الكوثـ ــر ،جمم ــع حمم ــد ب ــن الدن ال�صنـ ــاعي،
�ص.ب 958 :ر.ب ،21421 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146796 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صمامات معدنية بخالف �أجزاء الآالت� ،صمامات معدنية ملوا�سري املاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيون فالفـيز (يو كيه) ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أيه فالبنك اند�سرتيا اي�ستيت ،دودورث ،بارن�سلي �أ�س عال ا�س,
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146797 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بال�ستيك غري معالج ،راتنجات بوليمرات غري معاجلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليونديل با�سيل اند�سرتيز هولدينجز بي .فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديلفـي�سيبلني27اي� 3013 ,إ إ� روديرتدام ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146799 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بال�ستيك غري معالج ،راتنجات بوليمرات غري معاجلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليونديل با�سيل اند�سرتيز هولدينجز بي .فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ديلفـي�سيبلني27اي� 3013 ,إ إ� روديرتدام ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146883 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،عر�ض ال�سلع ،دعاية و�إعالن ،عر�ض �سلع على و�سائل
الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية
وال�صحية والإمدادات الطبية(حمالت بيع التجزئةواجلملة املتعلقة ببيع االك�س�سوارات
و مواد التجميل) ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات
احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ك�شم�سر لتجارة م�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عمارة رقم � ,52شارع عبداللـه غو�شة ,عمان ،اململكة الأردنية الها�شمية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146897 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغطية تهوية� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو� ،أجهزة تربيد الهواء ،مر�شحات فالتر,
تكييف الهواء� ،أجهزة �أعادة ت�سخني الهواء ،من�ش�آت تكييف الهواء ،من�ش�آت تر�شيح الهواء،
خزائن تربيد� ،أحوا�ض تربيد للأفران� ،سخانات ماء ،مراوح لتكييف الهواء ،معدات تدفئة
باملاء ال�ساخن ،مراجل ت�سخني ،مكيفات هواء للمركبات� ،أجهزة ترطيب مل�شعات التدفئة
املركزية ،عنا�صر ت�سخني (�سخانات مياه)� ،أجهزة تكييف الهواء ،جممدات ،من�ش�آت تنقية
املاء ،من�ش�آت تربيد للماء ،مبادالت حرارية بخالف �أجزاء �آالت� ،أجهزة تبخري� ،أجهزة و�آالت
تربيد ،حجرات تربيد� ،أوعية تربيد� ،صناديق تربيد كهربائية ،من�ش�آت تربيد لل�سوائل،
�أجهزة ومكنات تنقية الهواء ،من�ش�آت و�آالت تربيد� ،أجهزة ومن�ش�آت تربيد ،معدات ومن�ش�آت
تربيد ،مراوح �أجزاء من من�ش�آت تكييف الهواء ،من�ش�آت تربيد للتبغ ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية
تكييف الهواء ،معدات تهوية تكييف الهواء ,للمركبات� ،أغطية تهوية للمختربات ،م�ضخات
حرارة ،برادات ،كبائن تربيد للعر�ض� ،أقبية نبيذ كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أوال اخلليج لل�صناعات �ش.م.ب (مقفلة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،15919 :املنامة ،البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136560 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ل�ؤل�ؤة العود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم129055 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزهور والنباتات الطبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روند للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :احليل اجلنوبية ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم125113 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع البخور والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حنان بنت �أحمد بن �سعيد احلب�شي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/1/7 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة102349 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/3/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1171 :فـي 2016/12/4م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شــركة مطع ـ ــم ع�صي ـ ــر ت ـ ــامي ح�س ـ ــني عب ـ ــدالر�ض ــا كـ ــرا�شـ ــي
و�شريكه  -ت�ضامنية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة الأماين القاب�ضة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 144 :ر.ب� ،322 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2019/12/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/13 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45976 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/3/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  866 :فـي 2008/1/7م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ركن عبدالقيوم �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الر�سغ امللكي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 511:ر.ب� ،311:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/7/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة52771 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/8/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  885 :فـي 2009/4/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :هانغزهو هيكفي�شن دجيتل تكنولوجي كومبني .ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الر�ؤية العالية الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 156 :ر.ب� ،320:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/4/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/13 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة134604 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/6/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1332 :فـي 2020/3/8م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الرثوات الوطنية للتجارة الدولية املتميزة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :م�ؤ�س�سة روائح اللبان احلديثة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 617 :ر.ب ،617:بهالء ،حمافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/7/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/7/14 :م
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الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
�إعـــالن
تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات عن طرح املناق�صات املذكورة �أدناه:
رقم
املناق�صة

ا�سم املناق�صة

�صيانة الطرق
الأ�سفلتية
 2021/25مبحافظة �شمال
الباطنة ملدة
خم�س �سنوات
�صيانة الطرق
الرتابية
 2021/26مبحافظة �شمال
ال�شرقية ملدة
خم�س �سنوات

2021/27

�صيانة الطرق
الرتابية
مبحافظة
الظاهرة ملدة
خم�س �سنوات

ال�شركات
التي يحـق
لهـا اال�شرتاك
ال�شركات املتخ�ص�صة
فـي مقاوالت الطرق
الرئي�سية وال�شوارع
وامل�سجلة لدى الأمانة
العامة ملجل�س املناق�صات
بالدرجة املمتازة
ال�شركات املتخ�ص�صة
فـي مقاوالت الطرق
الرئي�سية وال�شوارع
و�شق الطرق الرتابية
والت�سوية وامل�سجلة
لدى الأمانة العامة
ملجل�س املناق�صات
بالدرجة الأولى
ال�شركات املتخ�ص�صة
فـي مقاوالت الطرق
الرئي�سية وال�شوارع
و�شق الطرق الرتابية
والت�سوية وامل�سجلة
لدى الأمانة العامة
ملجل�س املناق�صات
بالدرجة الأولى
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�آخر
موعد
قيمة امل�ستند موعد
تقدمي
لتوزيع
امل�ستندات العطاءات
(= 400/ر.ع)
�أربعمائة ريال 2021/8/23 2021/7/29
عماين

(= 400/ر.ع)
�أربعمائة ريال 2021/8/23 2021/7/29
عماين

(= 340/ر.ع)
ثالثمائة
2021/8/23 2021/7/29
و�أربعون رياال
عمانيا
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ميكـن احل�صــول علـى م�ستنـدات ال�شروط واملوا�صفــات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع
الإلكرتوين ( )https://etendering.tenderboard.gov.omحتى التاريخ املذكور باجلدول
�أعـاله ،على �أن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.
علــى جميــع ال�شركــات �أن ترفــق مــع عطاءاتهــا ت�أميــنا م�ؤقتــا ف ــي �صــورة �ضمــان م�صرف ــي
�أو �شيك م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة
العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني العام ملجل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما
من تاريخ تقدمي العطاءات ،وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فـيه،
على �أن يتم �إرفاق �صورة من ال�ضمان امل�صرفـي �أو ال�شيك امل�صدق عليه مع العر�ض املقدم
من ال�شركة فـي املوقع الإلكرتوين (خدمة �إ�سناد) واالحتفــاظ ب�أ�صــل ال�ضمــان امل�صرف ــي
�أو ال�شيك امل�صدق عليه �إلى �أن يتم طلبه من قبل الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات.
يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور �أعاله قبـل
ال�ساعــة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات ،ولن يعتد بالعطاءات املقدمة
بعد هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري.
�ستعطى الأف�ضلية فـي الإ�سناد لل�شركات �أو امل�ؤ�س�ســات التــي ي�شتمــل عطا�ؤهــا علــى �أكبــر
ن�سبة تعمني ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية.
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخـر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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عبداللـه بن حمد بن جمعة ال�ساعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغا�شم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حمد بن جمعة ال�ساعدي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شـ ــركة الغا�شم للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،4108167وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/2/13م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية جعالن بني بو علي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم99555317 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون الزمرد العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـية �شركة عيون الزمرد العاملية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١259978وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠21/6/١7م ،وللم�صفـي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ١51 :ر.ب418 :
هاتف رقم ٩5806298 - ٩٩٢21971 :فاك�س رقم25771572 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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منى بنت عو�ض بن حمد ال�شلع
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تراث عربي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن منى بنت عو�ض بن حمد ال�شلع أ�نـها تقــوم بت�صفـية �شركة تراث عربي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،7075901وللم�صفـية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـية فـي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -محافظة الظاهرة
�ص.ب 847 :ر.ب511 :
هاتف رقم95288460 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
خالد بن علي بن �سامل النعيمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا لال�ستثمار العقاري �ش.م.م
يعلن خالد بن علي بن �سامل النعيمي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة �سرايا لال�ستثمار العقاري
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١201550وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠21/6/20م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩2020211 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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محمد بن را�شد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للإبداعات احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن محمد بن را�شد بن �سعيد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�سقط للإبداعات
احلديثة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢84626وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/5/٢6م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩6006075 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
يون�س بن �سليمان بن حمد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط املتقدمة للحلول �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن حمد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة اخلطوط املتقدمة
للحلول �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١003022وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/4/15م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩9244496 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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يا�سر بن خمي�س بن محمد اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�سر وعبداللـه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يا�سر بن خمي�س بن محمد اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة يا�سر وعبداللـه
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١665685وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩2606005 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
زاهربن �سامل بن خمي�س اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر احليل للأعمال واخلدمات �ش.م.م
يعلن زاهربن �سامل بن خمي�س اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة ج�سر احليل
للأعمال واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١147889
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩9009032 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
-181-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١400

يون�س بن �سليمان بن نا�صر احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثمار للتطوير �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن نا�صر احلرا�صي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أثمار للتطوير
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1319455وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/22م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم99599946:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايان العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـية �شركة ايان العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١325153وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠21/6/١5م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -بناية املحكمة القدمية  -الطابق الرابع � -شقة رقم41 :
�ص.ب ١71 :ر.ب620 :
هاتف رقم24486073 - ٩٩375267 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
-182-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١400

�سليمان بن خليفة بن �سليمان الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الرموز الوطنية للأجهزة الطبية وم�ستلزمات امل�ست�شفـيات �ش.م.م
يعلن �سليمان بن خليفة بن �سليمان الكلباين أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة الرموز الوطنية
للأجهزة الطبية وم�ستلزمات امل�ست�شفـيات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١311993وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/1/١5م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -محافظة الظاهرة
�ص.ب 1237 :ر.ب121 :
هاتف رقم٩2199900 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
غالب بن عبداللـه بن م�سعود الأبروي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الإبداع اخلليجي �ش.م.م
يعلن غالب بن عبداللـه بن م�سعود الأبروي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة بوابة الإبداع
اخلليجي �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١235944وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠20/11/١5م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩3225340 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سيف بن �سامل بن محمد احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق الدقم لال�ستثمار �ش�.ش.و
يعلن �سيف بن �سامل بن محمد احلرا�صي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �شرق الدقم لال�ستثمار
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١179718وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩9342667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
حميت كومار �سينغ
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الأمثل الدويل �ش.م.م
يعلن حميت كومار �سينغ أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة اخلليج الأمثل الدويل �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١259080وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠21/6/16م،
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب 128 :ر.ب171 :
هاتف رقم٩3929414 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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مكتب �شاه للتدقيق  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الأ�صفر اال�سترياد والت�صدير �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -محا�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة اخلط الأ�صفر
اال�سترياد والت�صدير �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١226666
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/2/18م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب 2508 :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم 24786151 - 24707654 :فاك�س رقم24786751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
مور �ستيفنز
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعرفة لتقنيات اال�ستزراع ال�سمكي �ش.م.م
يعلن مكتب مور �ستيفنز أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة املعرفة لتقنيات اال�ستزراع ال�سمكي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١200761وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢1/6/16م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
القرم � -شارع الولج � -سكة رقم - 1013 :بناية رقم1022 :
الدور الرابع  -مكتب رقم41 :
�ص.ب 933 :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم 24061000 :فاك�س رقم24061099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عبداللـه بن علي بن خمي�س العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو اليزن العلوي للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن علي بن خمي�س العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أبو اليزن العلوي
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١045251وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩9598268 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املزن العلوي للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن علي بن خمي�س العلوي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أبو املزن العلوي للتجارة
 تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١050514وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــقمتثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩9598268 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطئ �ساحل العيجة للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن علي بن خمي�س العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �شاطئ �ساحل العيجة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١055065وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩9598268 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد االخوة الذهبي الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـية
�شركة احتاد االخوة الذهبي الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١221952وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠20/2/18م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب 1546 :ر.ب121 :
هاتف رقم٩6314204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�أحمد بن �سليمان بن �سامل احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرتفعات الوافـي عندام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سليمان بن �سامل احلب�سي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة مرتفعات الوافـي عندام
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١126807
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم97668848 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
زكريا بن محمود بن محمد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الر�سي�س املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن زكريا بن محمود بن محمد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع الر�سي�س
املميزة للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١151466وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩9328445 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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محمد ر�ضا بن حبيب بن ح�سن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صباح الالمع للتجارة �ش.م.م
يعلن محمد ر�ضا بن حبيب بن ح�سن أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة امل�صباح الالمع للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١619330وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠21/6/16م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية مطرح  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩9023295 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
يعقوب بن �سعيد بن نغمو�ش الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ليايل الربع اخلايل  -ت�ضامنية
يعلن يعقوب بن �سعيد بن نغمو�ش الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة ليايل الربع اخلايل -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١161786وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠21/6/20م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -محافظة الظاهرة
هاتف رقم٩6277722 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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ح�سني بن �سرور بن �صالح ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قطوف املرتفع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ح�سني بن �سرور بن �صالح ال�شكيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة قطوف املرتفع للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١143968وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -محافظة الظاهرة
�ص.ب 248 :ر.ب511 :
هاتف رقم٩3249700 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
محمد بن جمعة بن حميد البلو�شي و�سليمان بن فار�س بن را�شد الغريبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات العراقي  -ت�ضامنية
يعلن محمد بن جمعة بن حميد البلو�شي و�سليمان بن فار�س بن را�شد الغريبي أ�نـهما
يقــومان بت�صفـية �شركة مرتفعات العراقي  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،7049170وللم�صفـيني وحـدهما حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـيان فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -محافظة الظاهرة
�ص.ب 219 :ر.ب511 :
هاتف رقم٩9252939 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـيان
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عبدالرحمن بن محمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة وادي فدا لبيع و�شراء احلديد واخلردة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن محمد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة وادي فدا لبيع و�شراء
احلديد واخلردة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، ،١108539
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ضنك  -محافظة الظاهرة
�ص.ب 501 :ر.ب500 :
هاتف رقم٩9445478 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�أحمد بن عبداللـه بن غريب البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبراج الزاهية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن غريب البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أبراج الزاهية احلديثة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١114524
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 111 :ر.ب٣22 :
هاتف رقم٩4166651 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سليمان بن �أحمد بن محمد ال�شافعي و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �سليمان بن �أحمد
بن محمد ال�شافعي و�شركاه للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،3024105وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 974 :ر.ب٣11 :
هاتف رقم٩9499018 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو �شهد املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع �أبو �شهد
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1119314وللم�صفـي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 974 :ر.ب٣11 :
هاتف رقم٩9499018 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�إبراهيم بن رفـيع رفـيعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز التخفـي�ضات الدويل �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن رفـيع رفـيعي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة مركز التخفـي�ضات الدويل �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١093073وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩6300060 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
عبداللـه بن حمد بن �سيف العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العبدالن املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حمد بن �سيف العربي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة العبدالن املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١314940وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 989 :ر.ب117 :
هاتف رقم٩5129291 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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فـي�صل بن جمعة بن �آدم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املنقل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن فـي�صل بن جمعة بن �آدم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة تالل املنقل للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١034277وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 429 :ر.ب118 :
هاتف رقم٩9355664 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
عدنان بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة احل�ضارة  -ت�ضامنية
يعلن عدنان بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة مدينة احل�ضارة
 ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،5125448وفقا التفاقال�شركاء امل�ؤرخ 2020/2/20م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -محافظة الداخلية
هاتف رقم99769040:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سامل بن علي بن ب�شري اخلاطري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركائز املجد املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن علي بن ب�شري اخلاطري أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة ركائز املجد املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1255771وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/19م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق  -محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 32 :ر.ب317 :
هاتف رقم99534375:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
زاهر بن محمد بن عامر احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع بدية للمقاوالت
يعلن زاهر بن محمد بن عامر احلجري �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة ربوع بدية للمقاوالت,
وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1253993وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 5 :ر.ب124 :
هاتف رقم99334375 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
-195-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١400

يو�سف بن را�شد بن محمد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوط ال�سهلة احلديثة �ش.م.م
يعلن يو�سف بن را�شد بن محمد احل�سني �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة اخلطوط ال�سهلة
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310440وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/22م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية جعالن بني بو ح�سن  -محافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم92818800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول العقارية �ش.م.م
يعلن يو�سف بن را�شد بن محمد احل�سني �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة احللول العقارية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1308249وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/22م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر,
وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -محافظة م�سقط
هاتف رقم92818800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�أحمد بن محمد بن حمود الفوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزاهري م�أرب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن محمد بن حمود الفوري �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة �أزاهري م�أرب للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1034567وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 10 :ر.ب116 :
هاتف رقم98999990 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
خالد بن �سيف بن �سعيد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سلوب العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �سيف بن �سعيد الكعبي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة الأ�سلوب العربي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1175006وللم�صفـي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92526863 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سيف بن نا�صر بن عبداللـه الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرب امل�ضيئ للتجارة املتحدة �ش.م.م
يعلن �سيف بن نا�صر بن عبداللـه الرا�شدي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة الدرب امل�ضيئ
للتجارة املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1320213وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/8م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب 269 :ر.ب311 :
هاتف رقم97207293 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
خمي�س بن نا�صر بن خمي�س الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جنوب �سداب �ش.م.م
يعلن خمي�س بن نا�صر بن خمي�س الوهيبي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع جنوب �سداب
�ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، ،1157506وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99221313 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عي�سى بن محمد بن علي ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمد الكمزاري وعي�سى ال�شحي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عي�سى بن محمد بن علي ال�شحي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة محمد الكمزاري وعي�سى
ال�شحي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1245541
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 45 :ر.ب811 :
هاتف رقم99097949 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
خلفان بن ف�ضيل بن خلفان الدرو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �ساملة بنت �سامل الدرو�شي وولدها للتجارة  -تو�صية
يعلن خلفان بن ف�ضيل بن خلفان الدرو�شي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة �ساملة بنت �سامل
الدرو�شي وولدها للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،6050417وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم99335886 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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يو�سف بن علي بن را�شد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ف�ضلى لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن يو�سف بن علي بن را�شد الكلباين أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة ف�ضلى لال�ستثمار �ش.م.م,
وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1348593وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 111 :ر.ب103 :
هاتف رقم95942322 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�سعيد بن �سامل بن علي الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم منار للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن علي الرواحي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة �أم منار للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1241941وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم98808499 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عمر بن عبداللـه بن علي القتبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الأهلية للتنمية الوطنية �ش.م.م
يعلن عمر بن عبداللـه بن علي القتبي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية ال�شركة الأهلية للتنمية الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،7058152وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 3:ر.ب118 :
هاتف رقم99320888 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
زكريا بن محمود بن محمد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الر�سي�س املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن زكريا بن محمود بن محمد الفار�سي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع الر�سي�س
املميزة للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1151466وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99328445 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عامر بن محمد بن �سيف الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمانة اخلما�سية للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن عامر بن محمد بن �سيف الناعبي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة الأمانة اخلما�سية
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1320536وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/4/1م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -محافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99617757 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
عبداللـه بن هالل بن علي الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوادي الغريز املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن هالل بن علي الها�شمي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة الوادي الغريز املتحدة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1123352وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/17م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق  -محافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم71100677 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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نا�صر بن �سامل بن حمود ال�سيفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر ال�سيفـي وعبداللـه امل�سعودي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سامل بن حمود ال�سيفـي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة نا�صر ال�سيفـي وعبداللـه
امل�سعودي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1072909وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 1 :ر.ب417 :
هاتف رقم99667422 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
زاهر بن �سعيد بن عدي الربواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الفتح للتجارة واملقاوالت
يعلن زاهر بن �سعيد بن عدي الربواين أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة �أ�سوار الفتح للتجارة
واملقاوالت ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1271193وللم�صفـي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95412001 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سامل بن محمد بن حمد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني املنزفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن محمد بن حمد املعمري �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة ب�ساتني املنزفة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1114660وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92591740 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مروج املنزفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن محمد بن حمد املعمري �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة مروج املنزفة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1114897وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92591740 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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محمد بن حمد بن محمد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع رتاج �إبراء الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن محمد بن حمد بن محمد اجلنيبي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع رتاج �إبراء
الذهبية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،6063225وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 3 :ر.ب413 :
هاتف رقم91222088 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الدهاريز املميزة  -ت�ضامنية
يعلن �شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة بوابة الدهاريز املميزة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1127758وللم�صفـي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92299905 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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هزاع بن عبداللـه �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رحاب الديل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن هزاع بن عبداللـه �آل عبدال�سالم �أنـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة رحاب الديل للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1067884وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99620266 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
علي بن خليفة بن علي احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�سى اخلابورة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن خليفة بن علي احلو�سني أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـية �شركة مر�سى اخلابورة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3190315وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/28م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر,
وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95953774 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�أحمد بن �سامل بن خلفان العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع الديل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سامل بن خلفان العمراين أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة منابع الديل للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1056218وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/22م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر,
وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم93394667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
عزان بن عبداللـه بن مبارك �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغوا�ش املتميزللتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عزان بن عبداللـه بن مبارك �آل عبدال�سالم �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة الغوا�ش املتميز
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1234966وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/27م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99338369 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عائ�شة بنت محمود بن م�سعود الربيكية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة اخلليج املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن عائ�شة بنت محمود بن م�سعود الربيكية أ�نـها تقـوم بت�صفـية �شركة درة اخلليج املميزة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1088796وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/22م ،وللم�صفـية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـية فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم91354544 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
�أحمد بن �سامل بن خلفان العمراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمراين والربيكي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سامل بن خلفان العمراين أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة العمراين والربيكي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1062226وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/23م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم93394667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سامل بن خمي�س بن �سامل �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء الق�صباء الوطنية للتجارة
يعلن �سامل بن خمي�س بن �سامل �آل عبدال�سالم �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة �سماء الق�صباء
الوطنية للتجارة ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1142519وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/22م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99316970 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقدمة للإنتاج الفني �ش.م.م
يعلن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة املقدمة للإنتاج الفني
�ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1377647وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99619905 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
-209-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١400

عمر بن �سامل بن خ�صيف ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شكري الدولية �ش.م.م
يعلن عمر بن �سامل بن خ�صيف ال�شام�سي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �شكري الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣١٧٠٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٣٧٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٢٢٨٦٦٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار املدينة احلديثة �ش.م.م
يعلن عمر بن �سامل بن خ�صيف ال�شام�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أنوار املدينة
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠١٠١٠وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٣٧٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٢٢٨٦٦٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�صالح بن عي�سى بن محمد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�شاد املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن عي�سى بن محمد الرا�شدي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة الر�شاد املتحدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥١٣٩٨٨٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٤م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -محافظة الداخلية
هاتف رقم٩٦٤٠٠٨٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طاليع الوطن العربي �ش.م.م
يعلن �صالح بن عي�سى بن محمد الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة طاليع الوطن العربي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٦٦٨٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٤م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٤٠٠٨٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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مكتب محمد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمانية الربازيلية ملنتجات احلديد �ش.م.م
يعلن مكتب محمد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية أ�نـه يقــوم بت�صفـية
�شركة العمانية الربازيلية ملنتجات احلديد �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٥٥٧٣وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
غال  -بناية بن حايل  - ١الطابق ال�سابع
�ص.ب ١١٩٧:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم ٢٤١١٢٢٥٨:فاك�س رقم٢٤٢٢٨٨٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
غا�سي النوبي �سامل اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة ال�سلطوين العاملية �ش.م.م
يعلن غا�سي النوبي �سامل اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة جمموعة ال�سلطوين
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٤٩٣٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الدقم  -محافظة الو�سطى
هاتف رقم٩٣٦٦٦٤٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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يو�سف بن يعقوب بن �سامل ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوطنية للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلن يو�سف بن يعقوب بن �سامل ال�سليمي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الوطنية للم�شاريع
التجارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٣٠٨٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٤٣٩٤٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
هيثم بن �أحمد بن نا�صر الرا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار لال�ست�شارات الهند�سية �ش�.ش.و
يعلن هيثم بن �أحمد بن نا�صر الرا�سبي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة دار لال�ست�شارات
الهند�سية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٥٥٢٩وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٥٠:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٩٥٢٨٥٨١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�صومار بن كمال بن علي الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتقدم للم�شاريع الهند�سية والتجارة �ش.م.م
يعلن �صومار بن كمال بن علي الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة املتقدم للم�شاريع الهند�سية
والتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٨٦٨٠وللم�صفـي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩١١٩٢٨٦٧:
�ص.ب 185 :ر.ب6016 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
حمد بن من�صور بن ن�صري ال�صباحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد بن من�صور بن ن�صري ال�صباحي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن من�صور بن ن�صري ال�صباحي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة حمد بن من�صور بن
ن�صري ال�صباحي و�أوالده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٥١٠٩٨٩٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٧م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -محافظة الداخلية
�ص.ب ١١٨:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٩٢٣٤١٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سليمة بنت خائف بن حمدان املقبالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة �آ�سيا للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �سليمة بنت خائف بن حمدان املقبالية �أنـها تقــوم بت�صفـية �شركة �إ�شراقة �آ�سيا للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٥٣٥٣وللم�صفـية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـية
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٤٤٢٢٧٩:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
مكتب �أبو متام  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرا�ضي ال�شرق الأو�سط العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب �أبو متام  -محا�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أرا�ضي ال�شرق
الأو�سط العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1190848وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/5/24م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الوطية  -بناية الرميلة  - ١٠٦الطابق الأول  -مكتب رقم١٢:
�ص.ب 57:ر.ب ١١٨:جممع احلارثي
هاتف رقم ٢٤٥٧١٣٢١ - ٢٤٥٧١٣٢٠:فاك�س رقم٢٤٥٧١٣٢٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع ال�سرحات للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية أ�نـه يقــوم
بت�صفـية �شركة منابع ال�سرحات للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٠٧٣١وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٣:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٩٥٦٥٠٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار ال�سرحات احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية أ�نـه يقــوم
بت�صفـية �شركة �أنوار ال�سرحات احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٠٩٧٣وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٣:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٩٥٦٥٠٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�آمنة محمد �صالح العطار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبد احلكيم بن محمد القا�سمي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
تعلن �آمنة محمد �صالح العطار �أنـها تقــوم بت�صفـية �شركة عبد احلكيم بن محمد القا�سمي
و�شريكه للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٥٧٧٨٤وللم�صفـية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـية
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٠٣:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٥٥٩٤٥٥٥:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
مكتب �صالح لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفاع الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب �صالح لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة الرفاع الدولية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١١٧٧٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٥/٢٣م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
احلي التجاري روي  -بناية بن حم  -الطابق الثاين � -شقة رقم٢١:
�ص.ب ١٨٢٨:ر.ب١١٤:
هاتف رقم ٩٥٩٩٤٦١٤ - ٢٤٧٠٧٠٣٥:فاك�س رقم٢٤٧٠٧٠٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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لويزو�س ماما�س كري�ستودوليديز
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ان ب�سارا�س للبناء �ش.م.م
يعلن لويزو�س ماما�س كري�ستودوليديز �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة ان ب�سارا�س للبناء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٣١٩٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب 3390:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٦٢٨٣١١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
حمدان بن حمود بن محمد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل �سيح ال�صلب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمدان بن حمود بن محمد املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة تالل �سيح ال�صلب
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1141806
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم98666678:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تبادل البيانات �ش.م.م
يعلن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة تبادل البيانات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1244761وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 133 :ر.ب311 :
هاتف رقم99312211:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية املرام �ش.م.م
يعلن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �صيدلية املرام �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1265753وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 133 :ر.ب311 :
هاتف رقم99312211:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج الب�ستان للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة برج الب�ستان للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1646745وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/24م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -محافظة م�سقط
�ص.ب 3864 :ر.ب112 :
هاتف رقم99469966:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�سعيد بن مهنا بن �سعيد العمريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سعيد الوطنية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن مهنا بن �سعيد العمريي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع �سعيد
الوطنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1652338وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/3م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -محافظة الداخلية
هاتف رقم99865151:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عي�سى بن �سامل بن خدوم املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ه�ضاب اجلبال املتميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عي�سى بن �سامل بن خدوم املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ه�ضاب اجلبال املتميزة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1089434
وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99693967:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
محمد بن �أحمد بن علي امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطئ حينو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن محمد بن �أحمد بن علي امل�شيخي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شاطئ حينو للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2191865وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
مرباط  -محافظة ظفار
�ص.ب 40:ر.ب211:
هاتف رقم98518707:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن �سليمان بن محمد ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ليان م�سقط الدولية �ش.م.م
يعلن �صالح بن �سليمان بن محمد ال�ساملي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ليان م�سقط الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1152028وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
محافظة م�سقط
هاتف رقم99022216:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط امل�شرق للتجارة �ش.م.م
يعلن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط امل�شرق للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1539515وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية مطرح  -محافظة م�سقط
�ص.ب 122:ر.ب114:
هاتف رقم99619905:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �سليمان بن �سليم الرقمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل بدية العاملية �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليمان بن �سليم الرقمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل بدية العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1237563وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية �أدم  -محافظة الداخلية
هاتف رقم92888760:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مابل العاملية �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليمان بن �سليم الرقمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مابل العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1156848وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/7/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �أدم  -محافظة الداخلية
هاتف رقم99411434:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حمد بن خلفان البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع ال�ساكبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمــد بن حم ــد بن خلفان البو�سعي ــدي �أن ــه يق ـ ــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة روائــع ال�ساكبيــة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1033196وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية �أدم  -محافظة الداخلية
هاتف رقم92888760:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
محمود بن حمود بن �سيف املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة للم�شاريع ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلن محمـ ــود بن حمــود بن �سيــف املحروق ــي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة املدين ــة للم�شاريـ ــع
ال�شاملة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1124953وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �أدم  -محافظة الداخلية
هاتف رقم92916913:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن نا�صر بن عبداللـه احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأهرامات للم�شاريع املدنية �ش.م.م
يعلن �سامل بن نا�صر بن عبداللـه احلرا�صي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأهرامات للم�شاريع
املدنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1024813وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/4م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -محافظة الداخلية
هاتف رقم99324016 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن محمد بن علي احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الو�سطى الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خال ــد بن محم ــد بن علـ ــي احلب�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيـ ـ ــة �شرك ـ ــة الو�سطــى الوطني ــة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،6075428
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 85:ر.ب420:
هاتف رقم99377855 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن خمي�س بن �سيف الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة العربية الع�صرية  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن خمي�س بن �سيف الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيـ ــة �شركـ ــة املدين ــة العربيـ ــة
الع�صرية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1153928وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب 176:ر.ب133:
هاتف رقم91100979 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سميح بن مبارك بن عبيد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة بدية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سميح بن مبارك بن عبيد احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دانة بدية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1113928وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بدية  -محافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم92282259 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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محمد بن علي بن محمد اجلديلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي املريل  -ت�ضامنية
يعلن محمد بن علي بن محمد اجلديلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي املريل  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1265522وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/7/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية بدية  -محافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم98155666 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خلفان بن �أحمد بن �سيف ال�سالمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الدرعي وال�سالمي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خلفان بن �أحمد بن �سيف ال�سالمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدرعي وال�سالمي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1067454
وللم�صفـ ــي وحـ ــده حـ ـ ــق متثيـ ـ ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية لوى  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95866662 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن خادم بن �سعد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طوي حامت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن خادم بن �سعد الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طوي حامت �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1746081وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95208890 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بركات امل�ضريب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بركات امل�ضريب
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1033869
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -محافظة الداخلية
�ص.ب 505:ر.ب611:
هاتف رقم95530408 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن عبداللـه بن عامر الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة واحة وادي عندام للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن عبداللـه بن عامر الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة وادي عندام
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1160447وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية الربميي  -محافظة الربميي
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن يعقوب بن نا�صر النعماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباق الف�ضي للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن يعقوب بن نا�صر النعماين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرباق الف�ضي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1735586وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب 2561:ر.ب111:
هاتف رقم95589559:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن عبداللـه ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التغريدة ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبداللـه ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التغريدة ال�شاملة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1220437وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 2362:ر.ب133:
هاتف رقم92336666 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
انطوين غازي احللو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة انرت برو �ش.م.م
يعلن انطوين غازي احللو أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة انرت برو �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1022226وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب 1429:ر.ب112:
هاتف رقم97110886 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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محمود بن علي بن عي�سى الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شباب املتحدة �ش.م.م
يعلن محمود بن علي بن عي�سى الزدجايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شباب املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1660705وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢1/7/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
القرم  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب 3064 :ر.ب112 :
هاتف رقم99100400:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمود هارون لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن محمود بن علي بن عي�سى الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة محمود هارون
لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1256079وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/7/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب 33 :ر.ب118 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل م�سقط املا�سية �ش.م.م
يعلن �شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل م�سقط املا�سية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1298375وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -محافظة الظاهرة
هاتف رقم92625216 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يون�س بن محمد بن عي�سى البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة  2020للإن�شاء والتعمري ومتديد املياه �ش.م.م
يعلن يون�س بن محمد بن عي�سى البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة  2020للإن�شاء
والتعمري ومتديد املياه �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1107588
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 172:ر.ب323:
هاتف رقم99277679:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عامر بن حميد بن �سليمان ال�سالمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الك�سفة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عامـ ــر بن حميد بن �سليم ــان ال�سالمـ ــي �أنـه يق ـ ــوم بت�صفـيــة �شركة رمـ ــال الك�سفـ ــة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1071671وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/7/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق  -محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 234:ر.ب٣٢9:
هاتف رقم92245727 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهد بن �سيف بن �أحمد ال�صباحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س بركاء للتجارة �ش.م.م
يعلن فهد بن �سيف بن �أحمد ال�صباحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شم�س بركاء للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1717723وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/23م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية بركاء  -محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 546:ر.ب٣٢0:
هاتف رقم99255479:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدامللك بن الل بخ�ش بن داد محمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ن�سر بركاء ال�شاملة �ش.م.م
يعلن عبدامللك بن الل بخ�ش بن داد محمد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع
ن�سر برك ــاء ال�شامل ــة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1055377
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -محافظة جنوب الباطنة
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جمال بن �أحمد بن نا�صر احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمال �أحمد للتجارة �ش.م.م
يعلن جمال بن �أحمد بن نا�صر احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمال �أحمد للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1025887وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95330747:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعةاحل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايان العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعة احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ايان العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1619381وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء
املـ ـ ـ�ؤرخ ٢٠٢١/6/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلوير  -محافظة م�سقط
�ص.ب 171:ر.ب620:
هاتف رقم99375267 - 24486073 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن علي بن �سليمان العزاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار التطوير املا�سية للتجارة �ش.م.م
يعلن حمد بن علي بن �سليمـان العزاين �أنـه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة دار التطوي ــر املا�سيـ ــة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1123579وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -محافظة الربميي
هاتف رقم96666894:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طالل بن �سعيد بن جميل البداعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تاج ال�صحة للألعاب الريا�ضية �ش.م.م
يعلن طالل بن �سعيد بن جميل البداعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تاج ال�صحة للألعاب
الريا�ضية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1154454وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -محافظة الربميي
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب النربا�س املت�ألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املريبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب النربا�س املت�ألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل
املريبي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،8067244
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم79666404 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن محمد بن عبداللـه اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو زكريا اجلهوري للتجارة واملقاوالت
يعلن �سعيد بن محمد بن عبداللـه اجلهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو زكريا اجلهوري
للتجارة واملقاوالت ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1188882وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 182:ر.ب321:
هاتف رقم99428813:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن محمد بن نا�صر النعماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستثمار املوحد �ش.م.م
يعلن نا�صر بن محمد بن نا�صر النعماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اال�ستثمار املوحد
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1367024وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -محافظة الداخلية
�ص.ب 515:ر.ب611:
هاتف رقم99808826:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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محمد ر�ضا �أحمد جرو�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم ال�شرق للحديد �ش.م.م
يعلن محمد ر�ضا �أحمد جرو�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنم ال�شرق للحديد �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1336431وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/6/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب 170:ر.ب316:
هاتف رقم97206812:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن عبيد بن عبداللـه الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ورثة عبيد بن عبداللـه بن حميد الرواحي
يعلن علي بن عبيد بن عبداللـه الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ورثة عبيد بن عبداللـه بن
حميد الرواحي ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1184987وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية امل�ضيبي  -محافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم93536006 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يعقوب بن �سامل بن خلفان ال�شهومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبراج ديبك للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يعقوب بن �سامل بن خلفان ال�شهومي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج ديبك للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1090266وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 951:ر.ب112:
هاتف رقم95367722 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيف املا�سي املتميز �ش.م.م
يعلن يعقوب بن �سامل بن خلفان ال�شهومي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سيف املا�سي املتميز
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1125990وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 951:ر.ب112:
هاتف رقم95367722 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن ح�سن بن جمعة البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صداء ال�شر�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن ح�سن بن جمعة البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صداء ال�شر�س
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1139352وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/9/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
محافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99635328:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جوهرة النريوز املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن ح�سن بن جمعة البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جوهرة النريوز املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1178326وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/9/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
محافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99635328:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائح اللوت�س للتجارة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن ح�سن بن جمعة البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائح اللوت�س للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1082405وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠18/9/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
محافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99635328:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع درع اجلنوب املتحدة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن ح�سن بن جمعة البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع درع اجلنوب
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1096677وفق ــا التفـ ــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/9/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
محافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99635328:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ورود البنف�سج املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن ح�سن بن جمعة البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ورود البنف�سج املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1169042وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/9/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
محافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99635328:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن �سليمان بن �سعيد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أ�ضواء ال�سليل للتجارة والت�شييد
يعلن �سيف بن �سليمان بن �سعيد البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أ�ضواء
ال�سليل للتجارة والت�شييد ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1029225
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/6/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �إبراء  -محافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم93536006 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة البيت احللو للعقارات والتجارة العامة �ش.م.م
يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
البيت احللو للعقارات والتجارة العامة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1014786وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/3/11م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 3730:ر.ب122:
هاتف رقم24780489:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
محمد بن عبداللـه بن م�سعود املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الدار املميزة لال�ستثمار وت�أجري العقار  -ت�ضامنية
يعلن محمد بن عبداللـه بن م�سعود املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدار املميزة
لال�ستثمار وت�أجري العقار  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1203293وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 32:ر.ب325:
هاتف رقم99209087:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سويد بن عو�ض بن حارث التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع املعرى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سويد بن عو�ض بن حارث التوبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ينابيع املعرى للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،5132754وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢1/7/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية منح  -محافظة الداخلية
�ص.ب 152:ر.ب619:
هاتف رقم99206615:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
لل�شركة العاملية للهند�سة وامل�شاريع املتميزة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية للهند�سة
وامل�شاريع املتميزة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1173924
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠19/1/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب 644:ر.ب130:
هاتف رقم99267653:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن �سعيد بن عي�سى ال�شعيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيماء الدولية �ش.م.م
يعلن عي�سى بن �سعيد بن عي�سى ال�شعيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هيماء الدولية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1024584وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1010:ر.ب121:
هاتف رقم99466693:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ال�شرفـي محمد �شهزاد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض الفرفار للتجارة �ش.م.م
يعلن ال�شرفـي محمد �شهزاد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ريا�ض الفرفار للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1044369وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢1/7/11م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
�ص.ب 157:ر.ب311:
هاتف رقم90609855:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ماجد بن خمي�س بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة البويردة الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ماجد بن خميــ�س بن �سال ــم البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة البويـ ــردة الذهبيـ ــة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1060736وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/7/4م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ينقل  -محافظة الظاهرة
�ص.ب 19:ر.ب500:
هاتف رقم94142439:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ر�ضا ح�سني خلج
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�أ�س لتطوير الأعمال �ش.م.م
يعلن ر�ضا ح�سني خلج �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الر�أ�س لتطوير الأعمال �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1351105وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/7/5م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
محافظة م�سقط
هاتف رقم93939630 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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خالد بن �أحمد بن محمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج مزون للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن خالد بن �أحمد بن محمد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة �سراج مزون للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١167680وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 279 :ر.ب315 :
هاتف رقم99112181 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
علي بن نا�صر بن محمد اليافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمود الثابت للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن نا�صر بن محمد اليافعي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة العمود الثابت للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١128194وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/11م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم99492122 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الرو�شدي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الرو�شدي و�أوالده
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،3117545
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 526 :ر.ب311 :
هاتف رقم99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
ب�شاير بنت �ساعد بن معيوف احلجرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدية الدولية للإن�شاء واملقاوالت
تعلن ب�شاير بنت �ساعد بن معيوف احلجرية �أنـها تقــوم بت�صفـية �شركة بدية الدولية
للإن�شاء واملقاوالت ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1223230وللم�صفـية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفـية فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احلمرية  -والية مطرح  -محافظة م�سقط
�ص.ب 412 :ر.ب11 :
هاتف رقم98829998 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
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فائزة بنت محمد بن �سعيد احل�سينية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن فائزة بنت محمد بن �سعيد احل�سينية �أنـها تقــوم بت�صفـية �شركة �أ�سطورة �إزكي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1045490وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/17م ،وللم�صفـية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـية فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية �إزكي  -محافظة الداخلية
هاتف رقم99657722 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
جوخة بنت علي بن �ساعد ال�شريانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات البلد الوطنية �ش.م.م
تعلن جوخة بنت علي بن �ساعد ال�شريانية �أنـها تقــوم بت�صفـية �شركة خريات البلد الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1260765وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/15م ،وللم�صفـية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـية فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية الر�ستاق  -محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 295 :ر.ب329 :
هاتف رقم98200825 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
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�صاحلة بنت مرهون بن �سامل الهنائية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الراية العاملية �ش.م.م
تعلن �صاحلة بنت مرهون بن �سامل الهنائية �أنـها تقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع الراية
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1111434وللم�صفـية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـية فـي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
محافظة جنوب الباطنة
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
مح�سن بن محمد بن عبداللـه ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـيةل�شركة الأراك احلديثة لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مح�سن بن محمد بن عبداللـه ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الأراك احلديثة
لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1112870وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96662727 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الباطنة املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة
م�شاريع الباطنة املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٦٣٣١٤٧
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٥/١٩م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلوير  -بناية برج املدينة
مبنى رقم - ٢٨٣٥ :الطابق الثالث � -شقة رقم٣١٠ :
�ص.ب ٥٧٥ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم ٢٤٩٩١٨٩٩ - ٩٩٣٥١١١٦ :فاك�س رقم٢٤٤٧٥٤٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العز الهند�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة
العز الهند�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٨٩٢٨٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٦/٢٧م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلوير  -بناية برج املدينة
مبنى رقم - ٢٨٣٥ :الطابق الثالث � -شقة رقم٣١٠ :
�ص.ب ٥٧٥ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم ٢٤٩٩١٨٩٩ - ٩٩٣٥١١١٦ :فاك�س رقم٢٤٤٧٥٤٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة الر�ؤية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـية
�شركة جمموعة الر�ؤية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٠٧١٢٥
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٣/٢٩م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
محافظة م�سقط  -والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية
جممع رقم� -237 :سكة رقم - 3745 :مبنى رقم - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم22 :
�ص.ب ١٥٤٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم ٩٦٥٤١٠٠٤ - ٢٤٥٩٥٩١٣ :فاك�س رقم٢٤٥٩٥٩١٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
مكتب الفـي�صل للتدقيق واال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن علي اليحيائي للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب الفـي�صل للتدقيق واال�ست�شارات املالية �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة بن علي
اليحيائي للتجارة واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٨١١٨٥١وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
�ص.ب 1700 :ر.ب131 :
هاتف رقم٩٥٧٠٠٣٥٣ - ٩٢٢٢١٣٠٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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مكتب العالمة البي�ضاء لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج العود املتحدة  -تو�صية
يعلن مكتب العالمة البي�ضاء لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة برج العود
املتحدة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٢٨٥٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٠م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب 2156 :ر.ب900 :
هاتف رقم٩٢٣٧٠٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�أمينة بنت محمد بن نا�صر الفالحية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمينة الدولية �ش.م.م
تعلن �أمينة بنت محمد بن نا�صر الفالحية �أنـها تقــوم بت�صفـية �شركة �أمينة الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٠١٧٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م ،وللم�صفـية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـية فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب ٢٨٤٠ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٨٢٢٠٠٢٠ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
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را�شد بن عبيد بن �سامل الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عجائب العامرات الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن عبيد بن �سامل الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة عجائب العامرات الوطنية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٩٤٦٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/٦/٢٧م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بهالء  -محافظة الداخلية
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�أحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�أ�س احلد لتدقيق احل�سابات �ش.م.م
يعلن �أحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة ر�أ�س احلد لتدقيق
احل�سابات �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٨٩٨٢وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٢ :ر.ب١٠٠ :
هاتف رقم٩٢٢٤٧٠٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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فـي�صل بن جمعة بن �آدم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلزيرة للدواجن �ش.م.م
يعلن فـي�صل بن جمعة بن �آدم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة اجلزيرة للدواجن �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٨٩٢٧٠وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٨٧٦ :ر.ب١١٣ :
هاتف رقم٩٩٣٥٥٦٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلريان املتميزة �ش.م.م
يعلن فـي�صل بن جمعة بن �آدم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة اخلريان املتميزة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٢٣٧٦وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٠٠٤ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٣٥٥٦٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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حمد بن علي بن حميد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع كتنة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن علي بن حميد الكعبي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة ربوع كتنة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٧٩٥٣وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥١٢ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩١١١١٣٧٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
خالد بن علي بن �سيف الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو تركي احلديثة �ش.م.م
يعلن خالد بن علي بن �سيف الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع �أبو تركي احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٦٦٢٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٣م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية العامرات  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٧٨٥٢٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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محمد بن �أحمد بن علي ال�سلماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز براعم امل�ستقبل �ش.م.م
يعلن محمد بن �أحمد بن علي ال�سلماين �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة مركز براعم امل�ستقبل
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٢٨٨٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٠م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٢٥ :ر.ب٦٢٠ :
هاتف رقم٩٩٦٣٥٤١٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�سيف بن خليفة بن بدر املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الطريقة الأف�ضل ال�ستقدام قوى عاملة �ش.م.م
يعلن �سيف بن خليفة بن بدر املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الطريقة الأف�ضل ال�ستقدام
قوى عاملة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٠٨٢٨وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٢٤٧٠٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�أحمد عبداللـه محي الدين بن �سيف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوبل للمعاجلات والتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد عبداللـه محي الدين بن �سيف �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة نوبل للمعاجلات
والتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٦٣٤٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٩/٦م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٦٩٤٤٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
محمد بن خلفان بن �صالح البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات العني الدولية �ش.م.م
يعلن محمد بن خلفان بن �صالح البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة جموهرات العني
الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٩٢٥٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٣م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٨٦ :ر.ب٦١٩ :
هاتف رقم٩٢٨٢٢٤٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سوكديف �سينغ دهنجال
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دهنجال العاملية �ش.م.م
يعلن �سوكديف �سينغ دهنجال أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة دهنجال العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٠٣٤٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٢م،
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٥٣٤ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٠٤٧٠٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
يون�س بن جمعة بن ن�صري الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقاوالت �أبو غ�سان الرا�شدي  -تو�صية
يعلن يون�س بن جمعة بن ن�صري الرا�شدي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة مقاوالت �أبو غ�سان
الرا�شدي  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٤٣٤٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٢م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية العامرات  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢١١٢٢٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�صالح بن محمد بن �صالح البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع درة اخلليج الكربي �ش.م.م
يعلن �صالح بن محمد بن �صالح البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع درة اخلليج
الكربى �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٨٩٧٠وللم�صفـي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٧٧ :ر.ب٣٢٠ :
هاتف رقم٩٢٠٢٠٢٣٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
محمد بن عبداللـه بن را�شد الزعابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الأثر املميز للتجارة  -تو�صية
يعلن محمد بن عبداللـه بن را�شد الزعابي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة نور الأثر املميز
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٨١٠٠وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٠٢٠٢٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�إبراهيم بن �سعيد بن �صالح ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة انترييورز �سوليو�شنز �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن �سعيد بن �صالح ال�سعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة انترييورز �سوليو�شنز
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٨٦٥٧وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣١٨٨٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
حمد بن علي بن �سليمان العزاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر وحمد العزاين �ش.م.م
يعلن حمد بن علي بن �سليمان العزاين �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة بدر وحمد العزاين
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٢١٤٥وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الربميي  -محافظة الربميي
هاتف رقم٩٦٦٦٦٨٩٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سيف بن مبارك بن �سيف احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ال�شر�س املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن مبارك بن �سيف احل�ضرمي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة معامل ال�شر�س املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٨٤٢٤وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٥١٦٥٣٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�أنور بن محمد بن عبداللـه الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء اخلليج املتحدة  -تو�صية
يعلن �أنور بن محمد بن عبداللـه الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �صحراء اخلليج
املتحدة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٦٢٦٢وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٢٤٨ :ر.ب١١٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�سيف بن �سليمان بن �سيف ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املروة الذهبية  -تو�صية
يعلن �سيف بن �سليمان بن �سيف ال�شبلي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع املروة الذهبية
 تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٥٦٨٠وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــقمتثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -محافظة الربميي
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
منري بن �أحمد بن �سليمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأف�ضل العاملية �ش.م.م
يعلن منري بن �أحمد بن �سليمان أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة االختيار الأف�ضل العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٩٠٨٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٦م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
القرم  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٥٦٨ :ر.ب١١٦ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨١١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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محمد بن �سليمان بن �سامل الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج قريات احلديثة �ش.م.م
يعلن محمد بن �سليمان بن �سامل الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أبراج قريات احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٤٩٩٩وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب ١١٥ :ر.ب٣١٦ :
هاتف رقم٩٩٣٨٤٨١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�أنور بن خلفان بن �سليمان احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلارطة للم�شاريع �ش.م.م
يعلن �أنور بن خلفان بن �سليمان احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة اخلارطة للم�شاريع
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٢١٧٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٤م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب ٧٤ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٦٦٢٦٦٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عامر بن م�سعود بن عامر ال�شرجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهارة الفنية للتجارة �ش.م.م
يعلن عامر بن م�سعود بن عامر ال�شرجي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة املهارة الفنية للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٩٣٣٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢١م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٥٩ :ر.ب١١٦ :
هاتف رقم٩٦٥٠٠٠٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
علي م�سلم علي فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة افتلقوت للنقل وت�أجري املعدات  -تو�صية
يعلن علي م�سلم علي فا�ضل �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة افتلقوت للنقل وت�أجري املعدات -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٥٢١١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٧م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٩٧٧٨٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عبدالعزيز بن را�شد بن طناف اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مايل�ستون للأعمال واخلدمات  -ت�ضامنية
يعلن عبدالعزيز بن را�شد بن طناف اجلابري أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة مايل�ستون للأعمال
واخلدمات  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٦٠١٢وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -محافظة الربميي
�ص.ب ٥٧٦ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٩٤١٥٣٨٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�سعيد بن حمد بن حمود الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط روي الذهبية �ش�.ش.و
يعلن �سعيد بن حمد بن حمود الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة خطوط روي الذهبية
�ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٨٢٧٧وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٠٢ :ر.ب١١٦ :
هاتف رقم٩٩٦٢٢٢٧٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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نا�صر بن �صالح بن عبداللـه ال�ساحب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفطي غازتك �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �صالح بن عبداللـه ال�ساحب أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة نفطي غازتك �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٩٩١٣وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب ٢٧٥ :ر.ب١٢٤ :
هاتف رقم٩٨٩٨١١١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرموز الدولية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �صالح بن عبداللـه ال�ساحب �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الرموز الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠40975وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب ٢٧٥ :ر.ب١٢٤ :
هاتف رقم٩٨٩٨١١١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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يعقوب بن ال�شون بن �سعيد الهدابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوثبة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يعقوب بن ال�شون بن �سعيد الهدابي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة الوثبة املتحدة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٥٥٢٠٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٧٦ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم٩٩٣٣١٤٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط عالية الأداء للكمبيوتر �ش�.ش.و
يعلن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�سقط عالية الأداء
للكمبيوتر �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٠٢٦٤وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ١٣٣ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٣١٢٢١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عي�سى بن �سامل بن حمد العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سريين ال�شرقية املتحدة �ش.م.م
يعلن عي�سى بن �سامل بن حمد العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �سريين ال�شرقية املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٣٨٢٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٦/١٠م،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
املعبيلة اجلنوبية -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٧٧١١٠٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
را�شد بن محمد بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالج ال�سيب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن را�شد بن محمد بن �سامل احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أفالج ال�سيب للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٨٣٢١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/٦/٢٧م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بدية  -محافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٣٦٨٧١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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محمد بن منري بن محمد ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألياف ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن محمد بن منري بن محمد ال�سليماين �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الألياف ال�شاملة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٤٣٠٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٦م،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٣٥٥٥٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
جمعة بن عبداللـه بن يو�سف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الري�شة البي�ضاء �ش.م.م
يعلن جمعة بن عبداللـه بن يو�سف البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الري�شة البي�ضاء
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢١٣٥٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٢م،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٤٣٤ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٧٩٣٦٧٧٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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محمد �سيد �صديق �إبراهيم من�صور
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صمم للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن محمد �سيد �صديق �إبراهيم من�صور أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة امل�صمم للتكنولوجيا
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٨٢٦٩وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٤٣٩ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٥٠٤٨٠٩٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�أحمد بن حميد بن �سعيد ال�صيادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائم للم�شاريع واخلدمات النفطية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حميد بن �سعيد ال�صيادي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة القائم للم�شاريع
واخلدمات النفطية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٤٧٥٤٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٩م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٢٢ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم٧٩٧١٠٢١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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فهد بن نا�صر بن حميد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العني للنقل والبرتول �ش.م.م
يعلن فهد بن نا�صر بن حميد احلو�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة العني للنقل والبرتول
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٩٠٩٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢١م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥٤ :ر.ب٣١٦ :
هاتف رقم٩٢٠٩٩٩٩٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
خليل بن �أحمد بن �سعيد الها�شلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراحة للبناء �ش.م.م
يعلن خليل بن �أحمد بن �سعيد الها�شلي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة الراحة للبناء �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٩٤8٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٦/٢٩م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية العامرات  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٠٧٧٠٩٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
-272-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١400

حمدان بن حمود بن محمد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهام ال�شرقية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حمدان بن حمود بن محمد املالكي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة �سهام ال�شرقية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٣٧٤٥وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٦٦٦٦٧٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرياف املتقدمة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمدان بن حمود بن محمد املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة الأرياف املتقدمة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٦٤٨٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٨م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٦٦٦٦٧٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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خليفة بن �سامل بن �سيف املحذوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر البدعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن �سامل بن �سيف املحذوري أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة ج�سر البدعة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٩٨٥٥٤وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٣٢٠٠٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
خالد بن عبداللـه بن الراء النوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع كمت املتحدة �ش.م.م
يعلن خالد بن عبداللـه بن الراء النوبي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع كمت املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٥٠٨٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٧م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٩٥ :ر.ب١٠١ :
هاتف رقم٩٣٥٣٦٠٠٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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محمد بن يارمحمد بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو مرام الرائدة �ش.م.م
يعلن محمد بن يارمحمد بن مراد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع �أبو مرام
الرائدة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٩٣٠٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٢٠م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
املوالح اجلنوبية  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٣١٦٦٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
مدرك بن محمد بن حمود العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهام االحتاد للتجارة �ش.م.م
يعلن مدرك بن محمد بن حمود العامري �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �سهام االحتاد للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٣٧٧٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٤م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٧٦ :ر.ب١٢٢ :
هاتف رقم٩٤٢٢٢٨٤٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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حمد بن �سعيد بن حمد التميمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم الوطنية للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن حمد بن �سعيد بن حمد التميمي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة الدقم الوطنية للإن�شاءات
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٧٥٠٣وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٧٣٧ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٣٤٢٥١٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�أحمد بن نا�صر بن خمي�س الع�سيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محطة التطوير الدولية  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن نا�صر بن خمي�س العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة محطة التطوير
الدولية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٧٣١٢وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٤٨١٤٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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حمد بن �سعيد بن �سليم ك�سيح الظهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيل�سان  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سعيد بن �سليم ك�سيح الظهوري �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة بيل�سان  -ت�ضامنية،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٨٦١٨وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٢٤٧ :ر.ب٨١١ :
هاتف رقم٩٧٠٠٢٢٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قانة لل�سياحة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سعيد بن �سليم ك�سيح الظهوري �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة قانة لل�سياحة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٢١٠١وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٤٧ :ر.ب٨١١ :
هاتف رقم٩٧٠٠٢٢٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
-277-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١400

محمود بن علي بن �سامل العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرو�س الأر�ض للتجارة  -تو�صية
يعلن محمود بن علي بن �سامل العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة عرو�س الأر�ض للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٢٥٧٦وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الربميي  -محافظة الربميي
�ص.ب ٤٩١ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٢٨٨٧٨٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
هالل بن نا�صر بن حمود ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شبلي املتحدة �ش.م.م
يعلن هالل بن نا�صر بن حمود ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة ال�شبلي املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٧٠٥٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/6/10م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية بو�شر  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥١١٧٩٣٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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خلفان بن حمود بن حمد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�سيب احلديثة �ش.م.م
يعلن خلفان بن حمود بن حمد العامري أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة جنوم ال�سيب احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٥٣٧٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٠م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٣٠٦ :ر.ب١٢٢ :
هاتف رقم٩٥١٨٩٨٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
حمد بن محمد بن حمد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رو�ضة ال�شباك للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن محمد بن حمد الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة رو�ضة ال�شباك للتجارة
 تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٥٤٢٢وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــقمتثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٣٤٤٥٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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فاروق بن �سعيد بن �سليمان الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنهار الداخلية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فاروق بن �سعيد بن �سليمان الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أنهار الداخلية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥١٣٢٧٣٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٣م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -محافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٧٧٠٩٩١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيف لتكنلوجيا املعلومات �ش.م.م
يعلن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة ال�سيف لتكنلوجيا
املعلومات �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٩١٢١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية مطرح  -محافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٢ :ر.ب١١١٤ :
هاتف رقم٩٩٦١٩٩٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة من�صة تفاهم �ش.م.م
يعلن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة من�صة تفاهم �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٤٨٠٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٦/١٥م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ٣٤ :ر.ب١٣٥ :
هاتف رقم٩٩٦١٩٩٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدايع م�سقط للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة بدايع م�سقط
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٨٩٠١٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/٥م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب ٣٢٨١ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٧٢١٨٠٧١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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زايد بن محمد بن را�شد النعماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز التوزيع املتقدم �ش.م.م
يعلن زايد بن محمد بن را�شد النعماين أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة مركز التوزيع املتقدم
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٧٤٧١وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٧٩ :ر.ب١١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
يعقوب بن �سعيد بن �سامل اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع الربميي احلديثة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يعقوب بن �سعيد بن �سامل اخلنب�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع الربميي
احلديثة للمقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٣٨١٥٩
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٩م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية اخلابورة  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٠٠٠١٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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علي بن �سعيد بن عبيد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرا�سب للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن �سعيد بن عبيد الكعبي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة املرا�سب للتجارة واملقاوالت
 تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٥٩٠٣وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــقمتثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٣٣ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٥٩٥٥٩٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
محمد بن خمي�س بن �سليم البطيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البطيني املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلن محمد بن خمي�س بن �سليم البطيني �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة البطيني املتحدة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٧٠٠٢وللم�صفـي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي
فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٤٠٠٨٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عزه بنت عدمي بن علي الوهيبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاريع العمانية العاملية �ش.م.م
تعلن عزه بنت عدمي بن علي الوهيبية أ�نـها تقــوم بت�صفـية �شركة امل�شاريع العمانية العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٣٦٦٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٠م ،وللم�صفـية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـية فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
محافظة م�سقط
�ص.ب ٥١٠ :ر.ب١٠٠ :
هاتف رقم٩٢٠٦٣٦٦٣ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـية
ح�سن بن علي بن را�شد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرمي بنت عبداللـه بن �أحمد العجمي و�أبنائها  -تو�صية
يعلن ح�سن بن علي بن را�شد احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة مرمي بنت عبداللـه بن
�أحمد العجمي و�أبنائها  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٣٠٧٠٨٨٣
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٨٣ :ر.ب٣٢١ :
هاتف رقم٩٩٦٦٢٤٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عبداللـه بن �إبراهيم بن محمد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقهى ال�شاطئ الذهبي �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �إبراهيم بن محمد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة مقهى ال�شاطئ
الذهبي �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٩٤٥٣١وللم�صفـي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٩٧ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٤٤٩٩٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سعود بن علي املنذري و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�سعود بن علي املنذري
و�أوالده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٧٠١٥٦٤٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/٢٤م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب ٧٠ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم ٩٩٦٤٩٩٦٢ - ٢٦٨٥٧٠٨٨ :فاك�س رقم٢٦٨٥٧٠٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة
ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٧٣٢٣٣١
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٢٠م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
بناية م�سقط ريزيدين�س  -مكتب رقم101 :
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٠١١٨٣٥ - ٩٩٤٧٥٢٨١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
مكتب الكون  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامر ال�سعيدي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -محا�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة عامر ال�سعيدي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٩٦٢٤وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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بدر بن �سليم بن نا�صر الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العراقة احلديثة �ش.م.م
يعلن بدر بن �سليم بن نا�صر الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة العراقة احلديثة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٧٦٧٨وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٦١٨١٨٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
عبداللـه بن خمي�س بن عبداللـه البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ثعلب ال�صحراء الذهبية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن خمي�س بن عبداللـه البادي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة م�شاريع ثعلب
ال�صحراء الذهبية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٠٥٢٩5
وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١١ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم٩٩٢٥٨٥٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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خالد بن مراد بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحدودة لال�ستثمارات �ش.م.م
يعلن خالد بن مراد بن �أحمد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركة املحدودة لال�ستثمارات
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٠٩٩٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١٤م ،وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١٠٩٩ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم91393708 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن حمد بن محمد الوهيبي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �سامل بن حمد بن
محمد الوهيبي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٠٤٩٧٢٣وللم�صفـي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٦ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٧٧٨٠٧٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
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عمار بن عبد اللطيف بن �إ�سماعيل الكمايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال هرمز للتجارة �ش.م.م
يعلن عمار بن عبد اللطيف بن �إ�سماعيل الكمايل �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أجيال هرمز
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢١٤٠٧٩وللم�صفـي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفـي فـي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٣١٢ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٣٤٤٤٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـي
محمد بن علي بن خمي�س ال�شرقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديار املميزة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن محمد بن علي بن خمي�س ال�شرقي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الديار املميزة
للمقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1275264ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بوابة الربميي الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة بوابة الربميي الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،1241462ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �شموخ العفية الأهلية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة م�شاريع �شموخ العفية الأهلية للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،1224223ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خالد بن �سيف بن �سعيد و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة خالد بن �سيف بن �سعيد
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1140970ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عي�سى وخليفة �أبناء حميد الرو�شدي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عي�سى وخليفة �أبناء
حميد الرو�شدي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3007499ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الرويلة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة رمال الرويلة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٣٢٣٣١ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع �سور العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ربوع �سور العربي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1219051ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ميا�سة الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ميا�سة الباطنة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١89244ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املريخ للم�شاريع املميزة للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املريخ للم�شاريع املميزة
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1223281ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نوف بنت حميد بن خلفان العمريية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداعات العاملية للمقاوالت �ش.م.م
تعلـن نوف بنت حميد بن خلفان العمريية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة الإبداعات العاملية
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1220852ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
يو�سف بن �سعيد بن حممد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج اخلليج الدولية �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن �سعيد بن حممد الكثريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سراج اخلليج الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1114738ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن عي�سى بن ح�سني البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي �صالن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن عي�سى بن ح�سني البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة وادي �صالن للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3188345ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الألوان الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن عي�سى بن ح�سني البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عامل الألوان
الذهبية للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1283997ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ه�شام بن ح�سن بن محمد اجلمايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدائن ال�شرق الأق�صى �ش.م.م
يعلـن ه�شام بن ح�سن بن محمد اجلمايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مدائن ال�شرق الأق�صى
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1094002ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يعقوب بن �سبيل بن داد رحيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سيم املتحدة �ش.م.م
يعلــن يعقوب بن �سبيل بن داد رحيم البلو�شي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة و�سيم املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1040543عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن هالل بن مرهون ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغبرياء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن عبداللـه بن هالل بن مرهون ال�سيابي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة الغبرياء للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1340000عـن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سيف بن حميد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجر الأزرق للتجارة �ش.م.م
يعلــن �إبراهيم بن �سيف بن حميد ال�سعدي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة الفجر الأزرق للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1141206عـن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعدي و�شركاه �ش.م.م
يعلــن �إبراهيم بن �سيف بن حميد ال�سعدي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة ال�سعدي و�شركاه �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1601202عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العامل املربح للتجارة �ش.م.م
يعلــن �إبراهيم بن �سيف بن حميد ال�سعدي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة العامل املربح للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1637355عـن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فاطمة بنت محمد بن �إبراهيم البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البلو�شي والعبديل للتجارة �ش.م.م
تعلــن فاطمة بنت محمد بن �إبراهيم البلو�شية ب�صفـت ــها امل�صفــية ل�شركة البلو�شي
والعبديل للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1210560عـن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�سامل بن عبداللـه بن جمعة امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض عمان خلدمات البيئة  -ت�ضامنية
يعلــن �سامل بن عبداللـه بن جمعة امل�سكري ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة �أر�ض عمان خلدمات
البيئة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1459481عـن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض عمان لل�سفر وال�سياحة  -ت�ضامنية
يعلــن �سامل بن عبداللـه بن جمعة امل�سكري ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة �أر�ض عمان لل�سفر
وال�سياحة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1426915عـن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن حمود بن حمد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح ال�شبول الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن عبداللـه بن حمود بن حمد ال�شبلي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة �سيح ال�شبول الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1097054عـن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ن�صر بن محمد بن �إبراهيم الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الفقيه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن ن�صر بن محمد بن �إبراهيم الزدجايل ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة بيت الفقيه للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1068920عـن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
رامي بن محمد بن �سعيد ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثمرة الطيبة املباركة للتجارة �ش.م.م
يعلــن رامي بن محمد بن �سعيد ال�شحري ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة الثمرة الطيبة املباركة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1222858عـن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حميد بن محمد بن حميد احلمرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري اجلزيرة العربية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن حميد بن محمد بن حميد احلمرا�شدي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة عبري اجلزيرة
العربية للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1067298عـن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن محمد بن را�شد اجلرادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار ال�سالم العاملية �ش.م.م
يعلــن �سعيد بن محمد بن را�شد اجلرادي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة �إعمار ال�سالم العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1297768عـن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن �صالح بن علي احلمادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو جهاد احلمادي للتجارة  -تو�صية
يعلــن عادل بن �صالح بن علي احلمادي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة �أبو جهاد احلمادي
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،1237881عـن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن �سليم بن م�سلم العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرت�صي�ص احلديثة  -ت�ضامنية
يعلــن يو�سف بن �سليم بن م�سلم العامري ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة م�شاريع الرت�صي�ص
احلديثة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1216739عـن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �إبراهيم بن علي اللواتي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تالنت 2و�شركا�ؤه لال�ست�شارات الإدارية واملوارد الب�شرية �ش.م.م
يعلــن مكتب �إبراهيم بن علي اللواتي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـت ــه امل�صفــي
ل�شركة تالنت 2و�شركا�ؤه لال�ست�شارات الإدارية واملوارد الب�شرية �ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى
�أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1129063عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بدر بن عبداللـه بن ها�شل ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن ها�شل بن حميد ال�شيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن بدر بن عبداللـه بن ها�شل ال�شيدي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة عبداللـه بن ها�شل بن
حميد ال�شيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري
بالرقــم  ،3222284عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيوان �ش.م.م
يعلــن بدر بن عبداللـه بن ها�شل ال�شيدي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة �سيوان �ش.م.م ،وامل�سجلــة
لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1007897عـن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن خلفان بن علي ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرجاء املتكاملة املتحدة �ش.م.م
يعلــن يو�سف بن خلفان بن علي ال�سليمي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة الأرجاء املتكاملة املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1231761عـن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن م�سلم ال�صلتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الربيع الذهبي �ش.م.م
يعلــن �سامل بن م�سلم ال�صلتي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة م�شاريع الربيع الذهبي �ش.م.م،
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1042335عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جعفر بن حبيب بن �سلمان اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد الفردان و�شريكه  -تو�صية
يعلــن جعفر بن حبيب بن �سلمان اللواتي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة �أحمد الفردان و�شريكه -
تو�صية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1471198عـن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
محمد بن حمود بن �سامل الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�سة العامرات للإن�شاءات الهند�سية  -تو�صية
يعلــن محمد بن حمود بن �سامل الوهيبي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة ما�سة العامرات
للإن�شاءات الهند�سية  -تو�صية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم ،1285289
عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمد الوهيبي و�شريكه للتجارة العامة �ش.م.م
يعلــن محمد بن حمود بن �سامل الوهيبي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة محمد الوهيبي و�شريكه
للتجارة العامة �ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1220280عـن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ثرياء بنت نا�صر بن حافظ الدرعية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل الفيحاء للتجارة  -ت�ضامنية
تعلــن ثرياء بنت نا�صر بن حافظ الدرعية ب�صفـت ــها امل�صفــية ل�شركة ظالل الفيحاء للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1184488عـن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�شيخان بن حمد بن �سيف الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب الهرم للتجارة  -تو�صية
يعلــن �شيخان بن حمد بن �سيف الها�شمي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة باب الهرم للتجارة  -تو�صية،
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1215973عـن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعود بن �أحمد بن حمد احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البالتينيوم للمقاوالت �ش.م.م
يعلــن �سعود بن �أحمد بن حمد احلب�سي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة البالتينيوم للمقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1283099عـن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جابر بن نا�صر بن عبداللـه املعيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جابر و�سمري لل�شحن واال�سترياد والت�صدير  -ت�ضامنية
يعلـن جابر بن نا�صر بن عبداللـه املعيني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جابر و�سمري لل�شحن
واال�سترياد والت�صدير  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1567306ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ماجد بن �سامل بن خلفان النظريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماجد النظريي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن ماجد بن �سامل بن خلفان النظريي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة ماجد النظريي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1103632عـن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن عبداللـه بن علي ال�شملي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جبل ال�شيخ املتحدة �ش.م.م
يعلــن �سيف بن عبداللـه بن علي ال�شملي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة م�شاريع جبل ال�شيخ
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1169344عـن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض الغربة للتجارة �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الهنائي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة ريا�ض الغربة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1771230عـن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل �أبو ظرو�س للتجارة �ش.م.م
يعلــن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة �ساحل �أبو ظرو�س
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1103117عـن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة من�صور بن �سعود بن
�سامل املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري
بالرقــم  ،1049732عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط اخلليج العايل �ش.م.م
يعلــن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة خط اخلليج العايل
�ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1075189عـن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يون�س بن حمد الوهيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة يون�س بن حمد الوهيبي
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم
 ،1048929عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حيدر بن محمد بن عبداللـه
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثقة لإدارة املخاطر �ش.م.م
يعلــن حيدر بن محمد بن عبداللـه ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركة الثقة لإدارة املخاطر �ش.م.م،
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ،1156894عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خمي�س بن را�شد بن �سيف العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خمي�س بن را�شد بن �سيف العي�سائي وولده  -ت�ضامنية
يعلـن خمي�س بن را�شد بن �سيف العي�سائي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة خمي�س بن را�شد بن �سيف
العي�سائي وولده  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٣٢٠٤٧٠٧
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سن بن محمد بن حمد النبهاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أريج نزوى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سن بن محمد بن حمد النبهاين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أريج نزوى للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، ٥١٠٨٦٠٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
محمد بن �سليمان بن �سيف العزي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العزي وال�سيابي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن محمد بن �سليمان بن �سيف العزي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العزي وال�سيابي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٠١٧٣٩ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن عامر بن علي العزري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن عامر العزري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن عامر بن علي العزري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عبداللـه بن عامر
العزري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٦٠٣٦٠٧٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جمال بن �سامل بن حمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الق�صيم الذهبية �ش.م.م
يعلـن جمال بن �سامل بن حمد البو�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع الق�صيم
الذهبية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢٦٨٢٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن محمد بن علي الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقطة احلمراء للتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن محمد بن علي الرواحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة النقطة احلمراء للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٦٢٦٣ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن هالل بن محمد اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الأفق للم�شاريع الرائدة  -تو�صية
يعلـن خالد بن هالل بن محمد اخلرو�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة خط الأفق للم�شاريع
الرائدة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٨٤٤٤٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خمي�س بن نا�صر بن خمي�س الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة �سداب الذهبية �ش.م.م
يعلـن خمي�س بن نا�صر بن خمي�س الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جوهرة �سداب الذهبية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١1٧٨189ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عذراء بنت �سعيد بن حمود ال�صبارية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الغربة ال�شاملة  -ت�ضامنية
تعلـن عذراء بنت �سعيد بن حمود ال�صبارية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة م�شاريع الغربة
ال�شاملة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1024235ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
عو�ض بن خمي�س بن م�سعود اليعربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع الوفاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عو�ض بن خمي�س بن م�سعود اليعربي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ينابيع الوفاء
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،5147573
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن محمد بن �سعيد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن محمد بن �سعيد اجلابري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن محمد بن �سعيد اجلابري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عبداللـه بن محمد
بن �سعيد اجلابري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1074828ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع عي�سى الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة م�شاريع عي�سى الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1169114ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يعقوب بن م�سعود بن �سعيد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء القاعة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن يعقوب بن م�سعود بن �سعيد البو�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�ضواء القاعة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1011577
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن محمد بن حمد الكندي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط احلر املتحد �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن محمد بن حمد الكندي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اخلط احلر املتحد
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1036482ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

-305-

