ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1409

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد � 19صف ـ ـ ــر 1443هـ

املوافـق � 26سبتمبــر 2021م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة التــراث وال�سياحــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/136صادر فـي  2021/9/12بت�شكيل اللجنـة احلكومية
لرتخي�ص املجمعات ال�سياحية املتكاملة ونظام
العمل بها.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�ش�أن ت�سجيل مناذج �صناعية.
�إعالن ب�شـ�أن جتديد مدة حماية مناذج �صناعية.
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.
�إع ــالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وجهة بركاء لال�ستثمار والتطوير �ش.م.ع.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ي�سنت الوطنية �ش�.ش.و.
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رقم
ال�صفحة
96
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز �سماء للجمال  -تو�صية.
96
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجمل للأثاث  -ت�ضامنية.
97
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الربميي املتكاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر ال�سويق احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية97 .
98
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ للبيئة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال �سيوح العار�ض للتجارة  -ت�ضامنية98 .
99
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأر�ض البي�ضاء املتحدة �ش.م.م.
99
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س للإن�شاءات والتعمري �ش.م.م.
100
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طرماح �ش.م.م.
100
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الطبيعة ال�شاملة �ش.م.م.
101
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكروان املتكاملة �ش.م.م.
101
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريف الفي�ضة للتجارة  -ت�ضامنية.
102
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد رعبوب و�أوالده للتجارة.
102
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شبكة املدينة ال�شاملة.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبدالرحمن بن عبيد بن را�شد احل�سني
103
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن عبداللـه بن علي الغيثي و�أوالده
103
للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مازيا �صفري و�شركائه للتجارة �ش.م.م104 .
104
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوافق الفكري للتجارة  -تو�صية.
105
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إيالف طيبة للتجارة.
105
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء للبناء واملقاوالت.
106
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام اللوية للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلابري والبلو�شي الوطنية للتجارة
106
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صمود الهرم للأعمال التجارية �ش.م.م107 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمزة بن �سليمان بن داود الك�شري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
107

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرحبة الإمنائية للتجارة.
108
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أ�صيل م�سقط الع�صرية �ش.م.م108 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلدة املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية109 .
109
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مدينة البدر �ش.م.م.
110
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع املجرة احلديثة �ش.م.م.
110
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم ال�صباح للموا�شي �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمعة الزهيبي و�شريكه للتجارة �ش.م.م111 .
111
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحر الطبيعة الوطنية �ش.م.م.
112
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القب�ضة املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد وفايزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م112 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليجية العاملية املتحدة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م113 .
113
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربغي الرائد للتجارة �ش.م.م.
114
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الرتابط �ش.م.م.
114
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن الناعبي العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة الهرم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية115 .
115
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلبل الالمع للتجارة  -ت�ضامنية.
116
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فردان العقارية �ش.م.م.
116
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ولد روي�شد و�شريكه للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم الكون املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية117 .
117
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة احلد للتجارة �ش.م.م.
118
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر للخدمات الهند�سية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�سنيم للمرطبات واملواد الغذائية �ش.م.م118 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حم�سن حيدر دروي�ش للهند�سة والإن�شاءات �ش.م.م119 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فتى اخلزينة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية119 .
120
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا اللبان للتجارة �ش.م.م.
120
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوة العربية املتحدة �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املع�شني والروا�س للرخام واجلرانيت �ش.م.م121 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة للرخام واجلرانيت �ش.م.م.
121
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللكية للغ�سيل اجلاف  -ت�ضامنية.
122
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جربين لال�ستثمار �ش.م.م.
122
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الالمعة املتكاملة  -ت�ضامنية.
123
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نخيل قرنة للتجارة �ش.م.م.
123
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرجان روتانا �ش.م.م.
124
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الزيارة �ش.م.م.
124
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العماد خلدمات الت�أمني �ش.م.م.
125
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد و�شركاه للإن�شاءات �ش.م.م.
125
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كان املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية126 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدايا املميزة �ش.م.م.
126
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة الن�صر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
127
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع فرحة املتحدة �ش.م.م.
127
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه �أحمــد العا�ص ــي املره ــون و�أوالده
للتجارة �ش�.ش.و.
128
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات ال�صامتي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية128 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت العقد للتجارة واملقاوالت  -تو�صية129 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء املحفوظي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية129 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الظفرة التجارية  -تو�صية.
130
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط املنرية للتجارة �ش.م.م.
130
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفوح الظاهرة للتجارة  -ت�ضامنية.
131
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوا�صل لال�ستثمار �ش.م.م.
131
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات كريبه للتجارة  -ت�ضامنية.
132
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صطفى الفا�ضل للتجارة �ش.م.م.
132
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أردف للمقاوالت �ش.م.م.
133
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة خلدمات املطاعم �ش.م.م.
133

رقم
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134
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي القرم للديكور �ش.م.م.
134
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة �صحار املتحدة للتجارة �ش.م.م.
135
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم �أردف  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد وم�سلم جعبوب للتجارة  -ت�ضامنية135 .
136
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االنطالقة املتميزة �ش.م.م.
136
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة القوافل  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شامل للإعمار الهند�سية واخلدمات �ش.م.م137 .
137
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نبع ال�شمال للتجارة  -تو�صية.
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القبعة للتجارة �ش�.ش.و.
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو زهري العاملية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل احلنظلي وعبداللـه ال�سليمي للتجارة  -ت�ضامنية139 .
139
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الف�صول الأربعة لال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�سر الوردي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية140 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحيط الأخ�ضر الوطنية للتجارة  -تو�صية140 .
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع طيف الأمل الرائدة �ش.م.م.
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجللم �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى ال�شر�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية142 .
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر دار�س الذهبية  -تو�صية.
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريال املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية.
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريال احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية.
144
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قالع العا�صمة الذهبية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تطوير النجوم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م144 .
145
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع البندقية املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وعل فنجاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية145 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البادي و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية146 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء اجلنوب العربية للتجارة �ش.م.م146 .
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147
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة جمان الف�ضية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأوتاد الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية147 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سمة احلياة الف�ضية للتجارة العامة �ش.م.م148 .
148
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أك�سيم للتجارة العامة �ش.م.م.
149
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرواحي و�شركاه  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سماء العاملية للتجارة  -تو�صية149 .
150
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�ضواء املتحدة  -تو�صية.
150
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيجا للت�سويق والتجارة �ش.م.م.
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صداقة للم�شاريع الكربى �ش.م.م.
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج �شاطئ الورود للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النموذجية للم�شاريع الف�ضية  -ت�ضامنية152 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموع عز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية152 .
153
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عابر القارات الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن �سامل بن حارب الهنائي و�شريكه
153
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�سماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي و�شريكه
154
للتجارة  -ت�ضامنية.
154
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريق الغربي للتجارة  -ت�ضامنية.
155
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رادن للهند�سة واخلدمات �ش.م.م.
155
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطاقة للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد نا�صر بخيت احلمر و�أوالده للتجارة  -تو�صية156 .
156
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاعل البلد للتجارة �ش.م.م.
157
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العالمة املا�سية  -تو�صية.
157
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرخاء الرائدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صيل بهجة الباطنة الوطنية  -تو�صية158 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املعيني املتميزة للتجارة  -تو�صية158 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�سارات وادي �سرور �ش.م.م.
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار قباء للتجارة  -ت�ضامنية.
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمموده ونا�صر للتجارة �ش.م.م.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات جربين للتجارة �ش.م.م.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ازدهار اخلليج للتجارة واملقاوالت  -تو�صية161 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمل احلديثة للتجارة  -تو�صية.
161
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمل الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية.
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقليات امل�ستقبل احلديثة �ش.م.م.
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة املكان للتجارة  -ت�ضامنية.
163
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكنانة املتكاملة  -ت�ضامنية.
163
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�سقط الف�ضية �ش.م.م.
164
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة الفجر املا�سية �ش.م.م.
164
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوري للتجارة العاملية �ش.م.م.
164
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املورد للتقنية �ش.م.م.
164
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد املحيط الهادي للتجارة �ش.م.م165 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوف احلجر للتجارة �ش.م.م.
165
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإدارة املبتكرة �ش.م.م.
165
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جاما العاملية �ش.م.م.
165
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آل رحمة والقا�سم �ش.م.م.
166
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الكندية الدولية �ش.م.م.
166
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار للبناء واملقاوالت �ش.م.م.
166
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاوي ال�سفري للتجارة  -ت�ضامنية.
166
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع رونق الرثيا للتجارة  -ت�ضامنية167 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الدولية لعلم التكنولوجيا والتطوير
الزراعي �ش.م.م.
167

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن مطر بن م�صبح اجلابري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
167
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة املتحدة للأ�صماغ �ش.م.م.
167
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ال�شاي احلديث للتجارة  -ت�ضامنية168 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون اخلليج العاملية �ش.م.م.
168
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هفوف ال�شمال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية168 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمز الوفاء العاملية �ش.م.م.
168
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستهلك للتجارة �ش.م.م.
169
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد املدينة �ش.م.م.
169
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء احلنظلي للتجارة �ش.م.م.
169
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الت�شييد الراقي �ش.م.م.
169
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق اخلليج للأحجار �ش.م.م.
170
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور نفون للتجارة �ش.م.م.
170
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن م�سلم جعبوب و�شريكه للتجارة -
تو�صية.
170
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
170
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقا�سيم الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية171 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمان املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية171 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعايل اجلبال احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية171 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار املدينة املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية171 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار العز املتميزة للتجارة العامة �ش.م.م172 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو الزهراء القطيطي �ش.م.م.
172
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الكون للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية172 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأحالم ال�سحرية املحركة �ش.م.م.
173
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطر للإلكرتونيات �ش.م.م.
173

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة التــراث وال�سياحــة
قــرار وزاري
رقــم 2021/136
بت�شكيـــل اللجنـــة احلكوميـــة
لرتخي�ص املجمعات ال�سياحية املتكاملة ونظام العمل بها
ا�ستنادا �إىل نظام متلك العقارات فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2006/12
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/91بتعديل م�سمى وزارة الرتاث والثقافة �إىل وزارة
الرتاث وال�سياحة وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2007/43بت�شكيل اللجنة احلكومية لرتخي�ص املجمعات ال�سياحية
املتكاملة ونظام العمل بها،
و�إىل الالئحة التنفـيذية لنظام متلك العقارات فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ،2007/191
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ت�شكل جلنة حكومية لرتخي�ص املجمعات ال�سياحية املتكاملة برئا�سة وزير الرتاث وال�سياحة،
وع�ضوية كل من:
نائبا للرئي�س
 - 1وكيل وزارة الرتاث وال�سياحة لل�سياحة
ع�ض ـ ــوا
 - 2وكيل وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين للـتخطيط العمراين
 - 3وكيل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار لرتويج اال�ستثمار ع�ض ـ ــوا
 - 4مدير عام التحريات والتحقيقات اجلنائية فـي �شرطة عمان ال�سلطانية ع�ض ـ ــوا
ع�ض ـ ــوا
 - 5مدير عام التخطيــط فـي وزارة الرتاث وال�سياحة
ع�ض ـ ــوا
 - 6مدير عام م�ساعد لل�ش�ؤون البيئية فـي هيئة البيئة
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من امل�ست�شارين واخلرباء واملخت�صني حل�ضور جل�ساتها
بهدف اال�سرت�شاد ب�آرائهم ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود فـيما ت�صدره اللجنة من قرارات.
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املــادة الثانيــــة
تخت�ص اللجنة باملهام الآتية:
 - 1درا�سة طلبات الرتخـي�ص ملنح �صفة املجمعات ال�سياحية املتكاملة.
 - 2اقرتاح تعديل قواعد و�ضوابط الرتخي�ص لإقامة جممعات �سياحية متكاملة.
� - 3أي مو�ضـوعـ ــات أ�خ ــرى حت ــال م ــن رئيــ�س اللجن ـ ــة تكون ذات �صلة بالرتاخي�ص
للمجمعات ال�سياحية املتكاملة.
املــادة الثالثــــة
يكون للجنة �أمانة �سر ،وتخت�ص باملهام الإدارية للجنة ،والتح�ضري والتن�سيق الجتماعاتها،
وحفظ وثائقها ،والقرارات ال�صادرة التي تعتمدها اللجنة.
املــادة الرابعــــة
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص جممع �سياحي متكامل �إىل �أمانة �سر اللجنة على النموذج
املعد لهذا الغر�ض ،على �أن يرفق به عدد ( )8ثماين ن�سخ من امل�ستندات الآتية:
 - 1خمطط التطوير الأويل.
 - 2بيان من اال�ست�شاري حول الن�سبة امل�ستغلة من م�ساحة الأر�ض للبناء موزعة على
ح�سب نوعية اال�ستخدام.
� - 3سند امللكية �أو احلق العيني العقاري.
 - 4ال�سجل التجاري �أو جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية للمطور.
 - 5بيان �أويل بعدد امل�ساهمني (�إن وجدوا) وح�ص�صهم فـي امل�شروع.
املــادة اخلام�ســة
يجب �أن يكون طلب الرتخي�ص م�ستوفـي ــا جلمي ــع ال�شــروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها
فـي هذا القرار ،وفـي حالة عدم ا�ستيفاء �أي منها ،تقوم �أمانة �سر اللجنة ب�إخطار طالب
الرتخي�ص ب�أوجه النق�ص فـي طلبه ،ومنحه مهلة ال تتجاوز (� )60ستــني يومــا من تاريخ
�إخطاره ال�ستكمال امل�ستندات املطلوبة ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا.
-12-
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املــادة ال�ساد�ســـة
جتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�س �أو نائبه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي
الطلب ،م�ستوفـيا لكافة ال�شروط واملتطلبات املقررة ،ويكـ ــون اجتم ــاع اللجن ــة �صحيحا
بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،عل ــى �أن يكــون من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،وت�صدر اللجنة
قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي
منه رئي�س االجتماع.
ويجوز للرئي�س دعوة اللجنة لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
املــادة ال�سابعـــة
تتوىل اللجنة درا�سة الطلب والبت فـيه خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
عر�ضه عليها ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا.
املــادة الثامنـــة
يجوز لطالب الرتخي�ص فـي حالة رف�ض طلبه �أن يتظلم من قرار اللجنة �إىل وزير الرتاث
وال�سياحة ،وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالرف�ض ،وعلى الوزير البت
فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما ،ويعترب م�ضي املدة دون رد رف�ضا للطلب.
املــادة التا�سعـــة
حتدد ر�سوم الرتخي�ص للمجمعات ال�سياحية املتكاملة وفق امللحق املرفق.
املــادة العا�شـــرة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2007/43امل�ش ــار �إلي ــه ،كم ــا يلغــى ك ــل م ــا يخالـف هذا القرار
�أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة احلاديــة ع�شــرة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443/ 2 / 5 :هـ
املوافـــــق2021/ 9 /12 :م

�سالــم بن حممــد املحروقــي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ـ ــراث وال�سياحـ ـ ـ ـ ـ ــة
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ملحـــق
ر�سوم الرتخي�ص للمجمعات ال�سياحية املتكاملة
نــوع الر�ســم

قيمــة الر�ســم

ر�سم درا�سة طلب الرتخي�ص
(غري م�سرتد )

( )500خم�سمائة ريال عماين

ر�ســم الرتخيــ�ص

 )5000( - 1خم�سة �آالف ريال عماين ،للأرا�ضي
البالغ ـ ــة م�ساحته ـ ــا ( )200000مائتـ ــي أ�ل ــف
مت ــر مربـ ــع.
 )5( - 2خم�سـ ــة ري ــاالت عماني ــة لكــل �ألــف م ـتــر
مرب ــع �إ�ضافـ ـ ـ ــي� ،إذا زادت م�ساح ـ ــة الأر�ض
على ( )200000مائتي �ألف مرت مربع.
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�إعـــالنــــات جتاريـــــــة
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــــــالن
تعلــن دائــرة امللكي ــة الفكري ــة ع ــن ت�سجي ـ ــل النمـ ــاذج ال�صناعــية وفقا لأحكام قانـ ــون حقـوق
امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2008/67
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

رقم الطلبOM/ID/2021/00005 :
تاريخ التقدمي2/5/2021 :

07-02

ت�صنيف لوكارنو
ب�سمة احلياة للأدوات املنزلية (�ش.ذ.م.م) �شركة �إماراتية
(1 )71
عنوانها� :ص.ب 5154 :دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
عبدالرحيم عبدالرحيم مريزاده� ،إيراين،
(1 )72
�ص.ب 5154 :دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
(1 )73
( 1 )74اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية و براءات االخرتاع �ش.م.م
()30
( )12ت�صميم �صناعي
( )54ت�سمية الت�صميم :قدر طهي مع ر�سم �شعلة

)( 51

( )55الو�صف املخت�صر :الت�صميم يتعلق مبقالة طهي .مقالة الطهي لها ت�صميم اللهب فـي اجلزء ال�سفلي
واخلارجي من املقالة .ميكن ا�ستخدام مقالة الطهي فـي موقد الغاز وكذلك فـي طباخ حتري�ضي .مت
تزويد مقالة الطهي مبقاب�ض على كل جانب من جوانب املقالة ل�سهولة التعامل معها .مينح ت�صميم
اللهب املقالة مظهرا جماليا فريدا.
�ضمن الفئة  07-02من ت�صنيف لوكارنو لل�سلع واخلدمات

ﺍاﻟﺸﻜﻞ  - 1ﻣﻨﻈﻮﺭر ﻋﻠﻮﻱي ﻟﻤﻘﻼﺓة ﺍاﻟﻄﻬﮭﻲ

  
ﺍاﻟﺷﻛﻝل  -2  ﻣﻧﻅظﻭوﺭر  ﻋﻠﻭوﻱي  ﺗﻣﺛﻳﯾﻠﻲ  ﻟﻣﻘﻼﺓة  ﺍاﻟﻁطﻬﮭﻲ  

ﺍاﻟﺸﻜﻞ  -3ﻣﻨﻈﻮﺭر ﺃأﻣﺎﻣﻲ ﻟﻤﻘﻼﺓة ﺍاﻟﻄﻬﮭﻲ
  
	
  

  

ﺍاﻟﺸﻜﻞ  - 4ﻣﻨﻈﻮﺭر ﺳﻔﻠﻲ ﻟﻤﻘﻼﺓة ﺍاﻟﻄﻬﮭﻲ

ﺍاﻟﺸﻜﻞ  - 6ﻣﻨﻈﻮﺭر ﺧﻠﻔﻲ ﻟﻤﻘﻼﺓة ﺍاﻟﻄﻬﮭﻲ
ﺍاﻟﺸﻜﻞ  5ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭرﻱي ﺳﻔﻠﻲ
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

ت�صنيف لوكارنو
ب�سمة احلياة للأدوات املنزلية (�ش.ذ.م.م) �شركة �إماراتية
(1 )71
عنوانها� :ص.ب 5154 :دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
عبدالرحيم عبدالرحيم مريزاده� ،إيراين،
(1 )72
�ص.ب 5154 :دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
(1 )73
( 1 )74اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية و براءات االخرتاع �ش.م.م
()30
( )12ت�صميم �صناعي
( )54ت�سمية الت�صميم :قدر طهي بت�صميم باللون الأ�سود

رقم الطلبOM/ID/2021/00006 :
تاريخ التقدمي2/5/2021 :

07-02

)( 51

( )55الو�صف املخت�صر :الت�صميم يتعلق مبقالة طهي .مقالة الطهي م�صممة ب�شكل �أ�سا�سي باللون الأ�سود.
مقالة الطهي لها ت�صميم حلقي (دائري) حول اجلزء اخلارجي من املقالة .ميكن ا�ستخدام مقالة الطهي
فـي موقد الغاز وكذلك فـي طباخ حتري�ضي .مت تزويد مقالة الطهي مبقاب�ض على كل جانب من جوانب
املقالة ل�سهولة التعامل معها .اجلزء اخلارجي ال�سفلي من املقالة م�صمم باللون الأ�سود مما مينح املقالة
مظهرا جماليا فريدا.
مت ت�صوير املنظورات املختلفة ملقالة الطهي من ال�شكل � 1إىل ال�شكل  6كما هو حمدد �أدناه

ﺍاﻟﺸﻜﻞ  - 1ﻣﻨﻈﻮﺭر ﻋﻠﻮﻱي ﻟﻤﻘﻼﺓة ﺍاﻟﻄﻬﮭﻲ

  
ﺍاﻟﺷﻛﻝل  -2  ﻣﻧﻅظﻭوﺭر  ﻋﻠﻭوﻱي  ﺗﻣﺛﻳﯾﻠﻲ  ﻟﻣﻘﻼﺓة  ﺍاﻟﻁطﻬﮭﻲ  

ﺍاﻟﺸﻜﻞ  -3ﻣﻨﻈﻮﺭر ﺃأﻣﺎﻣﻲ ﻟﻤﻘﻼﺓة ﺍاﻟﻄﻬﮭﻲ
  

  
  

ﺍاﻟﺸﻜﻞ  - 4ﻣﻨﻈﻮﺭر ﺳﻔﻠﻲ ﻟﻤﻘﻼﺓة ﺍاﻟﻄﻬﮭﻲ

ﺍاﻟﺸﻜﻞ  - 6ﻣﻨﻈﻮﺭر ﺧﻠﻔﻲ ﻟﻤﻘﻼﺓة ﺍاﻟﻄﻬﮭﻲ
ﺍاﻟﺸﻜﻞ  5ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭرﻱي ﺳﻔﻠﻲ
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�إعــــــالن
تعل ــن دائــرة امللكي ــة الفكريـة وفقا لأحكام املادة ( )4/24من قانــون حقوق امللكيــة ال�صناعيــة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � ،2008/67أنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية
امل�سجلة املذكورة باجلدول املرفق ملدة ( )5خم�س �سنوات �أخرى.
ا�ســــم ال�شركــــة

تاريـخ الت�سجيـل

م رقم النموذج ال�صناعي
1

OM/ID/2016/0006

كي واي بي كوربوري�شن

2016/9/21

2

OM/ID/2016/0008

كي واي بي كوربوري�شن

2016/9/21

3

OM/ID/2016/0009

كي واي بي كوربوري�شن

2016/9/21

4

OM/ID/2011/0007

براديل فيك�ستوريز كوربوري�شن

2011/5/9
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�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 رقم103899 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة املك�سرات وبيع املواد الغذائية وتعبئة البهارات والتوابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املوقع االرجوانية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/8/2 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم119795 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الهمة والإبداع للتجارة  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/6/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم125723 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سالوم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/1/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم126940 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هايربماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�سلم الربونزي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 82 :ر.ب� ,615 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم131502 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االنعكا�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 326 :ر.ب 186 :اخلوير ال�شمالية ،والية بو�شر ،حمافظة
م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/9/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132085 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة وت�أجري العقارات وتثمني املمتلكات وبيع و�شراء الأرا�ضي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الهيكل لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العوقدين ،والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132868 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأغذية اخلا�صة وال�صحية ،بيع مالب�س و�أدوات
ولوازم الأطفال ،البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متجر الأم الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :احليل ال�شمالية ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134184 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وكاالت الأعمال التجارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صور العربية املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 718:ر.ب� 133 :صـ ــور ال�صناع ــية (مدائ ــن) ،واليـ ــة �ص ــور،
حمافظة جنوب ال�شرقية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/1 :

-23-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134207 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت الوجبات ال�سريعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املروج العالية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 609 :ر.ب� ,320 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136928 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطموح الالحمدود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139052 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الطرود ،ت�سليم الب�ضائع ،خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،ت�سليم الب�ضائع
بالطلب الربيدي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريد عمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140435 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ع�سل نحل  ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأع�شاب الطبيعية ,البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور ,البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نا�صر بن �سعيد بن نا�صر اجلابري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143107 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية ،دهان الأ�سط ــح الداخلي ــة واخلارجية ،تلميع
املركبات� ،إعادة الطالء بالق�صدير ،معاجلة املركبات مبواد م�ضادة لل�صد�أ ،حمطات
خدمة املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة� ،صيانة املركبات ،التلميع بالورني�ش،
تنظيف املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،معلومات عن الإ�صالح ،فلكنة
الإطارات باملطاط �إ�صالح� ،إعادة بناء املحركات املعطلة �أو التالفة جزئيا� ،إعادة بناء املاكينات
املعطلة �أو التالفة جزئيا ،تغيري بطاريات ال�سيارات ،موازنة العجالت ،مد الكابالت� ،شحن
املركبات الكهربائية� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة و�إ�صالح الطائرات ،تركيب و�إ�صالح
�أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة� ،إ�صالح التنجيد ،مقاومة ال�صد�أ ،طالء �أو �إ�صالح الالفتات �أو
الإ�شارات ،ت�شحيم املركبات ،غ�سل املركبات ،الغ�سيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطورة الر�ستاق الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143850 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية والبيع باجلملة للهدايا والكماليات
والعطور وم�ستلزمات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دانة ح�سيفـني احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143852 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�سخ املفاتيح وبرجمة وفح�ص ال�سيارات وبرجمتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البالوي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144273 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل (�إنتاج الع�سل و�شمع الع�سل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برامي الدار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144945 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ،تعليمات الريا�ضة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نادي الفجر اجلديد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/6 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145463 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،ملمع �أظافر،
م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،زيوت عطرية ،زيوت للعطور
والروائح ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل� ،شامبو ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية
بالب�شرة ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات
لإزالة مواد التجميل ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،مزيالت طالء
الأظافر ،م�ستح�ضرات جتميل للأطفال ،مناديل الطفل م�شربة مب�ستح�ضرات تنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحا�سن املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146609 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع بحرية الأملا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147179 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب تدقيق مايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأمني  -حما�سبون قانونيون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147492 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سيد �أحمد وهيماجن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147527 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(ذبح وتهيئة الدواجن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �إمارة الغبرياء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

-30-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147827 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،ل�صق الإعالنات ،طباعة على الآلة الكاتبة �أو احلا�سوب،
عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،ت�أجري مواد
الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن ،خدمات وكاالت الدعاية
والإعالن ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،تنظيم املعار�ض
لغايات جتارية �أو دعائية ،ترويج املبيعات للآخرين ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات
احلا�سوب ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،التخطيط لغايات الدعاية والإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأ�صيل الأوىل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147829 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حما�صيل النب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147835 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرباءة للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147836 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أثاث معدين ،خزانات عر�ض �أثاث ،عربات طعام �أثاث ،خزانات مالب�س للتخزين ،م�ساند
كتب �أثاث ،جدران تق�سيم �أثاث ،من�ضدات �أثاث ،مكتبات �أثاث� ،أرجل الأثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو نزار اجلهوري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147838 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة (مالب�س ن�سائية داخلية� ،شياالت للمالب�س ،عباءات ن�سائية� ،أغطية وجه خمار �أو
حجاب� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س ،م�شدات للن�ساء� ،أو�شحة تغطي الكتفـني وال�صدر� ،شاالت
من الفرو� ،شاالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إجنازات م�سحيلة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147839 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فحم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صقر حممد الفار�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147840 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري املكاتب عقارات�( ,إدارة وت�أجري العقارات اململوكة �أو امل�ؤجرة (ال�سكنية وغري
ال�سكنية)) ،ت�أجري العقارات ،خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات (و�ساطة العقارات
(مكاتب الدالليل)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثمرة الطيبة احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147841 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع اخلبز ومنتجاته.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخليوط البنف�سجية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147843 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�سني العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147844 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ر�سم ت�صاميم وخمططات الإن�شاء ،الهند�سة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بالبل الباطنة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147851 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جموهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت �أرجان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147853 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل بودرة ،توابل ،بهارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شهي للمــواد الغذائية والتوابل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147854 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مملكة الكنز الذهبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147855 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة وم�ستح�ضرات التجميل والعطور والورد وال�صابون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميعاد بنت نا�صر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

-37-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147856 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بركاء لل�صناعات الثقيلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147857 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية ،تركيب
و�إ�صالح التلفونات ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تقنية امل�ستقبل للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147858 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نرج�س للأعمال احلديثة والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147859 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبعاد ال�سماء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147860 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز طبي تخ�ص�صي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز �شهرام كرميي لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147861 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،توابل ،كركم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كوخ النب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147865 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تربيد الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العربية للتكيف والتربيد والتهوية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147866 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات تبخري ،عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�صداف اخلليج املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147867 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم و�إدارة ندوات (تنظيم امل�ؤمترات والندوات) ،تنظيم و�إدارة الندوات (تنظيم امل�ؤمترات
والندوات) ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات (تنظيم امل�ؤمترات والندوات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العقيل املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147868 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الت�ساند العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147870 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملواد ال�صيدالنية (ال�صيدالنية )).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركائز الدار للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147871 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت البقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع البجاد التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147873 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سناء الع�صرية و�شركائها
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147875 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم (مدر�سة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدر�سة ريا�ض ال�صاحلني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147876 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تفريغ احلمولة ،ت�سليم الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرتفعات الديل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147877 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها ،البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة للهواتف ولوازمها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار م�سقط للم�شاريع الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147880 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات
مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا (جميع الوجبات اخلفـيفة واملعكرونة والبا�ستا وغريها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هم�س املحيط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147883 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمة التمديدات حتت الأر�ض (مد �أ�سالك االت�صاالت والألياف الب�صرية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجماد العني العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147886 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمترب مركزي (يقوم بفحو�صات الدم ،زراعة امليكروبات ،فحو�صات الهرمونات ،عوامل
االلتهاب ،فحو�صات تخرث الدم وفحو�صات ف�صيلة الدم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قوافل النجاح اخلا�صة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
							
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147887 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريحانة املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147888 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطريقة الذكية املميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147890 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل املالب�س ،خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أماين علي �أحمد املردوف الكثريي للأعمال املنزلية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

-48-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147892 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات ت�سريح ال�شعر ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساج التدليك،
العناية ب�أظافر اليدين� ،إزالة ال�شعر بال�شمع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع حور وحال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
								
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
		

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147894 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيت الكبري املتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147901 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع مدينة الأحالم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147904 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تلميع ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�شارق املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147905 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة عبد املنعم بن �أحمد حممد باعلوي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147906 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريح اخلزامى احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147907 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حميط م�سندم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147908 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون العاملية للتدريب والتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147912 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات اللحوم والدواجن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مراعي �صحار العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147916 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة الفتح للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147917 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة دار الوفاء العربية للتحارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147918 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سل�سلة العامرات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147919 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سامل قطن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
								

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147920 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سوام العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147921 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الطيب �أو العطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ بهالء الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147922 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وحي الطبيعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147923 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز اللياقة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سود النهرين العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147925 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاي املكان احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147926 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع التمور والع�سل واحللويات واملواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلذفة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147927 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح التلفونات (بيع و�صيانة الهواتف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمانة للهواتف الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147928 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز� ،سكر ،قهوة ،بن غري حمم�ص ،ملح ،دقيق للطعام ،بهارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زركون العامليـ ــة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147929 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فلج ال�شام الع�صرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147930 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل (�صالون).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلروف املتلألئة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147931 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فريج البادية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147933 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة ،خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،إدارة العقارات� ،إدارة العمارات،
مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكعبي وال�شبلي العقارية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147934 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم املباين ،اال�ست�شارات املعمارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحور البياين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147935 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكوخ للم�أكوالت العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
									

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147936 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأع�شاب والتوابل والعطارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�ساط الزيتون للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147942 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (بيع القهوة املخت�صة بجميع الأنواع ،بيع حبوب القهوة) ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو طارق لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147943 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللول الإدارية ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147944 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جويرة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147945 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،م�ست�شفـيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ست�شفى �أبولو م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147947 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوا للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147950 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة ال�صاالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147951 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت بالتلفون اخللوي ،االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،نقل الر�سائل وال�صور
عرب احلا�سوب ،معلومات حول االت�صاالت ،االت�صاالت عرب �شبكات الألياف الب�صرية،
خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية خدمات ات�صاالت ،ات�صاالت ال�سلكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147953 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�شة جنارة وحدادة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الراقي للإبداعات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147955 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س (خياطة وبيع املالب�س اجلاهزة والأحذية والكماليات والعطور واملجوهرات
و�صابون الزينة والبخور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهر املو�ضة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147956 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(�سما�سرة ال�سلع واملزايدين).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إب ـ ـ ــراق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147957 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(تنظيف وتلميع ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فجر الأ�صيل العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147958 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدار�س احل�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو الرثيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147959 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح التلفونات (�إ�صالح و�صيانة الهواتف النقالة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صافح الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147964 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلي باحللويات لتزيني الكعك ،كرات جوز الهند (نوع من احللويات) ،عجينة لوز،
م�ستح�ضرات منكهة للطعام ،خبز بدون خمرية ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت
امللت ،حلويات بالنعناع ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،كاكاو ،كعك ،م�ستح�ضرات احلبوب،
�شوكوالتة ،حلويات ،فطائر حمالة بانكيك ،خبز زجنبيل ،دقيق للطعام ،دقيق ال�شعري،
طحني قمح ،ن�شا للطعام ،خمائر للعجني� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،م�سحوق كعك ،عجينة
كعك ،معجنات ،ب�سكويت بالزبدة ،معجنات مقطعة ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نزيهة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147965 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �ساعات اليد واالك�س�سوارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غ�سان م�سعود الغ�ساين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147966 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار نخيل (منتجات مرتبة بالنخيليات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حديقة النخلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147969 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرتبية البدنية ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة
البدنية و ال�صحية� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية ،خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�ض
التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع امليار املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147971 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء(بيع مواد البناء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة هن �شال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147973 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم الوجبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ربوع احليال للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147974 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت البقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة هن �شال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148045 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة ب�أنواعها واالك�س�سوارات و�أدوات التجميل والأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء الربميي الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148256 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع زينة واك�س�سوارات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبداع م�سقط املتطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148460 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم وبرجمة الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللول املبتكرة للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127952 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاج ــر املتخ�ص�صة للعطـ ــور وم�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت �شنا�ص املميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �شنا�ص ,حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74417 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهى والتربيد والتجفـيف والتهوية وتوريد
املياه والأغرا�ض ال�صحية ،مراحي�ض ،مغا�سل خزفـية وبيدية ،خالطات تر�شيدية� ،أدوات
تر�شيد املياه للحمام ،ملحقات الد�شات ،مر�شدات للمطبخ ،مر�شدات حنفـيات خالية من
الر�صا�ص� ،إك�س�سوارات احلمام ،ر�شا�شات مياه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نياجرا كونزرفـي�شن كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4200 :دبلوما�سي رود ،فورت ورث ،تك�سا�س ،76155الواليات املتحدة
االمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2012/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147537 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه ،مياه معدنية م�شروبات،
ماء ال�صودا ،م�شروبات غري كحولية ،كوكتيالت غري كحولية ،مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �ضفاف النهرين لل�صناعات الغذائية والع�صائر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الق�سطل ،طريق ال�شحن اجلوي ،بجانب �سكة احلديد ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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 رقم148184 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز البحوث والدرا�سات اجلامعية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
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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 العالمــــــــــــــــــــة53852 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/9/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 885 :فـي 2009/4/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة الباكر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :أبراج غيل ال�شبول للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 456:ر.ب� ،311:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/9/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة145479 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/9/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1394 :فـي 2021/6/6م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الو�صفة ال�سرية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الو�صفة املميزة للأعمال التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2720 :ر.ب 111 :ال�سيب
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/9/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة145479 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/9/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1394 :فـي 2021/6/6م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الو�صفة ال�سرية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :اخللطة اخلا�صة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1861 :ر.ب 130 :العذيبة
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/9/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/22 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137432 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1360 :فـي 2020/10/4م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة الزورد املتحدة �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :ساكلن لال�ستثمار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 40 :ر.ب� 211 :صاللة
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/9/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/22 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11004 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/3/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 705 :فـي 2001/10/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تامي �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تامي يو �إ�س �أيه� ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3 :بريانت بارك ،الدور ال�ساد�س ،نيويورك ،نيوجري�سى ،10036
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/2/5 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /9/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7624 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/9/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 721 :فـي 2002/6/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :ستيفانيل ا�س.بي.ايه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أو فـي �إ�س �إ�س.بي.ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيا تراجليو  30174 ،17فـينيزيا (فـي�.إي)� ،إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /9/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة89158 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/9/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1097 :فـي 2015/4/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة89159 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/9/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1097 :فـي 2015/4/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة89160 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/9/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1097 :فـي 2015/4/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة89161 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/9/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1097 :فـي 2015/4/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة91941 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/1/10 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1115 :فـي 2015/9/20م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126569 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/8/25 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1297 :فـي 2019/6/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة130279 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/11/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1307 :فـي  2019/9/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة130280 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/11/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1307 :فـي  2019/9/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة130281 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/11/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1307 :فـي 2019/9/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة130282 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/11/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1307 :فـي 2019/9/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سريك دو �سوليل كندا �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سى دى �أ�س كندا � 1أ�س �سى �أ�س بى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :لوك�سمبورجية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� ،9 :أيل �شيفـري� ،أل  2520 -لوك�سمبورج ،غراند  -دو�شي دو لوك�سمبورج
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :لوك�سمبورج
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/8/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/19 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة
71342 1
27181 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

73101
73100
73099
83098
73097
73096
73095
73094
73093
73092
73091

72205 14
15
16
17
18

71737
71016
71017
69792

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

�شركة نزيه التجارية ذ.م.م
ت�شاينا توباكو هونان
اندو�سرتيال كو� ،أل تي دي
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
ريوهني كيكاكو كو ليمتد
اي�سوزو جيدو�شا كابو�شيكي
كاي�شا (اي�سوزو موتورز ليمتيد)

التجارة وال�صناعة

2011/12/3

التجارة وال�صناعة

2002/1/27

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

2012/3/4
2012/3/4
2012/3/4
2012/3/4
2012/3/4
2012/3/4
2012/3/4
2012/3/4
2012/3/4
2012/3/4
2012/3/4

التجارة وال�صناعة

2012/1/9

تايلور ماد غولف كومباين� ,إنك التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
�أبا جولد ليميتد
التجارة وال�صناعة
�أبا جولد ليميتد
التجارة وال�صناعة
فري�ست داتا بنك ،انك
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م
19
20
21
22

رقم
العالمة
69791
68338
68339
68340

69795 23
69794 24
70362 25
26418 26
27
28
29
30
31

65781
6687
71022
6648
70390

74928 32
74927 33
70915 34

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

فري�ست داتا بنك ،انك
توملار انرتنا�شيونال ليمتد
توملار انرتنا�شيونال ليمتد
توملار انرتنا�شيونال ليمتد
�أ�شالند لي�سينينغ اند
انتيليك�شوال بروبرتي ال ال �سي
�أ�شالند لي�سينينغ اند
انتيليك�شوال بروبرتي ال ال �سي
�شركة �أوال اخلليج
لل�صناعات �ش.م.ب
او�سرام جزل�شافت ميت
ب�شرانكلرت هافتونغ
الفاغرة للتجارة واملقاوالت
ون �آند كولز انرتنا�شيونال ليمتد
�سوميتومو ربر �إند�سرتيز�,أل تي دي
نيهون دينون كو ،ليمتد
�شاذا هوتيلز(ماركيتنج) ليمتد
دي اك�س ان اند�سرتيز (�أم)ا�س
دي ان بي ات�ش دي
دي اك�س ان اند�سرتيز (�أم)ا�س
دي ان بي ات�ش دي
ليون كوربوري�شن

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

2011/8/15
2011/5/21
2011/5/21
2011/5/21

التجارة وال�صناعة

2011/8/15

التجارة وال�صناعة

2011/8/15

التجارة وال�صناعة

2011/9/21

التجارة وال�صناعة

2001/9/30

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

2010/12/4
1992/3/16
2011/10/30
1992/2/26
2011/9/24

التجارة وال�صناعة

2012/6/19

التجارة وال�صناعة

2012/6/19
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رقم
م
العالمة
71152 35
36
37
38
39
40
41

27320
71037
26710
66773
26353
70229

28688 42
28696 43
28700 44
72841 45
72842 46
72843 47
48
49
50
51

71200
71201
71202
71203

املهنــة

ا�سـم ال�شركـة
�سيكو هولدجنز كابو�شيكي
كاي�شا(وتتاجر با�سم �سيكو
هولدجنز كوربوري�شن)
ايليكرتيوم �سيلز ليمتد
جولدن تولز للتجارة (ذ.م.م)
�شركة اتكو لل�صناعات الغذائية �ش.م.م
دويل �سنز فود�س
�إنديفيوريو كيه ليمتد
امييد تيكلنولوجيز �أ�س.ار .ال
�شركة متوين ال�شرق للتجارة
�شركة م�ساهمة مقفلة
�شركة متوين ال�شرق للتجارة
�شركة م�ساهمة مقفلة
�شركة متوين ال�شرق للتجارة
�شركة م�ساهمة مقفلة
�شركة متوين ال�شرق للتجارة
�شركة م�ساهمة مقفلة
�شركة متوين ال�شرق للتجارة
�شركة م�ساهمة مقفلة
�شركة متوين ال�شرق للتجارة
�شركة م�ساهمة مقفلة
نيكون كوربوري�شن
نيكون كوربوري�شن
نيكون كوربوري�شن
نيكون كوربوري�شن
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2011/11/14
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2002/2/17
2011/11/1
2001/11/10
2011/2/7
2001/9/19
2011/9/13

التجارة وال�صناعة

2002/8/4

التجارة وال�صناعة

2002/8/4

التجارة وال�صناعة

2002/8/4

التجارة وال�صناعة

2012/2/20

التجارة وال�صناعة

2012/2/20

التجارة وال�صناعة

2012/2/20

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

2011/11/19
2011/11/19
2011/11/19
2011/11/19

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

م
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

رقم
العالمة
نيكون كوربوري�شن
71204
نيكون كوربوري�شن
71205
نيكون كوربوري�شن
71206
نيكون كوربوري�شن
71207
نيكون كوربوري�شن
71208
نيكون كوربوري�شن
71209
 72011جاكوار الند روفر املحدودة
 72012جاكوار الند روفر املحدودة
 71461هينكني بروفريجني بي فـي
 70683بريدجي�ستون كوربوري�شن
 70682بريدجي�ستون كوربوري�شن
 70681بريدجي�ستون كوربوري�شن
كوراري كو,ليمتد
70859
كوراري كو,ليمتد
70858
كوراري كو,ليمتد
70857
هوندا موتور كو,ليمتد
70961
هوندا موتور كو,ليمتد
70960
بانا�سونيك كوربوري�شن
6110
بانا�سونيك كوربوري�شن
6109
بانا�سونيك كوربوري�شن
6108
� 70958سوزوكي موتور كوربوري�شن
� 70395أم �أت�ش جي �آي بي هولدينغ
(�سنغافورة) بي تي �إي.ليميتد
� 70396أم �أت�ش جي �آي بي هولدينغ
(�سنغافورة) بي تي �إي.ليميتد
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

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

2011/11/19
2011/11/19
2011/11/19
2011/11/19
2011/11/19
2011/11/19
2011/12/28
2011/12/28
2011/12/4
2011/10/9
2011/10/9
2011/10/9
2011/10/23
2011/10/23
2011/10/23
2011/10/29
2011/10/29
1991/10/5
1991/10/5
1991/10/5
2011/10/29

التجارة وال�صناعة

2011/9/25

التجارة وال�صناعة

2011/9/25

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

م

رقم
العالمة
26316
26317
26318
70067
71168

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

�أول�سني جي ام بي ات�ش
�أول�سني جي ام بي ات�ش
�أول�سني جي ام بي ات�ش
جرنال ميلز ماركتنج ،انك
جرنال ميلز ماركتنج ،انك
يونايتيد بار�سيل �سريفيز �أوف
�أمرييكا  ،انك
يونايتيد بار�سيل �سريفيز �أوف
�أمرييكا  ،انك
يونايتيد بار�سيل �سريفيز �أوف
�أمرييكا  ،انك
ايتون كوربوري�شن
ايتون كوربوري�شن
ايتون كوربوري�شن
ايتون كوربوري�شن
ايتون كوربوري�شن

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

2001/9/9
2001/9/9
2001/9/9
2011/11/15
2011/11/15

التجارة وال�صناعة

1991/9/15

التجارة وال�صناعة

1991/9/15

التجارة وال�صناعة

1991/9/15

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

2011/8/22
2011/8/22
2011/8/22
2011/8/22
2011/8/22

70213 14

بارل برودكت�س برايفت ليمتد التجارة وال�صناعة

2011/9/10

70214
70083
70084
26277

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

2011/9/10
2011/9/5
2011/9/5
2001/9/3

1
2
3
4
5
6

6060

7

6061

8

6062

9
10
11
12
13

69928
69929
69930
69931
69932

15
16
17
18

بارل برودكت�س برايفت ليمتد
ذا جيليت كومبانى ال ال �سي
ذا جيليت كومبانى ال ال �سي
اوداتيك�س لوك�سمبورغ ا�س أ� �أر ال
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

م
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

رقم
العالمة
 26278اوداتيك�س لوك�سمبورغ ا�س �أ �أر ال
6352
ا�سيك�س كوربوري�شن
6353
ا�سيك�س كوربوري�شن
6354
ا�سيك�س كوربوري�شن
70526
باير اكتنجزل�شافت
70527
باير اكتنجزل�شافت
 26505باير كون�سومر كري ايه جي
 26506باير كون�سومر كري ايه جي
 26484باير كون�سومر كري ايه جي
�شركة العميد لل�صناعات
72383
الغذائية ذ.م.م
 26607دايت�شي �سانكيو كومباين ،ليمتد
 70357جمموعة ت�شونغت�شينغ �سوكون
فونتريا براندز ( �سنغافور )
71313
بي تي اي ليمتد
فيزا انرتنا�شيونال �سريفي�سز
71199
ا�سو�سي�شن
هولتز كومباين
26663
فيتا �سوى انرتنا�شيونال
5987
هولدينغز ليميتد
فيتا �سوى انرتنا�شيونال
5986
هولدينغز ليميتد
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

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

2001/9/3
1991/12/10
1991/12/10
1991/12/10
2011/10/3
2011/10/3
2001/10/14
2001/10/14
2001/10/14

التجارة وال�صناعة

2012/1/24

التجارة وال�صناعة 2001/10/23
التجارة وال�صناعة 2011/9/20
التجارة وال�صناعة 2011/11/22
التجارة وال�صناعة 2011/11/16
التجارة وال�صناعة

2001/11/4

التجارة وال�صناعة

1991/9/1

التجارة وال�صناعة

1991/9/1

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

رقم
م
العالمة
5985 36
5984 37
70781 38
6133 39
26068 40
27666 41
27667 42
27668 43
27669 44
27670 45
27671 46
27672 47
74000 48

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

فيتا �سوى انرتنا�شيونال
هولدينغز ليميتد
فيتا �سوى انرتنا�شيونال
هولدينغز ليميتد
ايه ام بي كابيتال اينفي�ستور�س
ليمتد
نيك�سن تاير كوربوري�شن
هايونداي موتور كومباين
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )

التجارة وال�صناعة

1991/9/1

التجارة وال�صناعة

1991/9/1
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التجارة وال�صناعة 2011/10/18
التجارة وال�صناعة 1991/10/15
التجارة وال�صناعة 2001/8/5
التجارة وال�صناعة

2002/4/2

التجارة وال�صناعة

2002/4/2

التجارة وال�صناعة

2002/4/2

التجارة وال�صناعة

2002/4/2

التجارة وال�صناعة

2002/4/2

التجارة وال�صناعة

2002/4/2

التجارة وال�صناعة

2002/4/2

التجارة وال�صناعة

2012/4/25

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

رقم
م
العالمة
74007 49
74008 50
74009 51
74010 52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

26635
26828
54492
71697
22958
22959
22960
22961
22962
22963
22964
22965
22966
23111

ا�سـم ال�شركـة
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
�شركة دانة الزمان
جمموعة ريفويل �ش.ذ.م.م
�سيارتي �ش.م.م
مكتب �أبوظبي للهوية الإعالمية
برادا �أ�س.ايه
برادا �أ�س.ايه
برادا �أ�س.ايه
برادا �أ�س.ايه
برادا �أ�س.ايه
برادا �أ�س.ايه
برادا �أ�س.ايه
برادا �أ�س.ايه
برادا �أ�س.ايه
برادا �أ�س.ايه
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2012/4/25

التجارة وال�صناعة

2012/4/25

التجارة وال�صناعة

2012/4/25

التجارة وال�صناعة

2012/4/25

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

2001/10/29
2001/12/10
2008/11/18
2011/12/12
2000/6/27
2000/6/27
2000/6/27
2000/6/27
2000/6/27
2000/6/27
2000/6/27
2000/6/27
2000/6/27
2000/7/18

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

م
67
68
69
70
71

رقم
العالمة
23135
22900
22901
22950
4450

65586 72
73
74
75
76
77

22781
64041
64042
64043
64044

4496 78
66051 79
66058 80
66057 81

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

مريو غليو فا�شن ا�س �آر ال
تود�س ا�س بي ايه
تود�س ا�س بي ايه
بونتنيوف ا�س بي ايه
ريكيت بنكيزر ارابيا م م ح
�سام�سوجن اليكرتونيك�س كو,
ليمتد
�شانيل
تايوتا تكنوكرافت كو ،ليمتد
تايوتا تكنوكرافت كو ،ليمتد
تايوتا تكنوكرافت كو ،ليمتد
تايوتا تكنوكرافت كو ،ليمتد
تيكو فاير �أند �سكيوريتى
جى �إم بى �إت�ش
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة

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

2000/7/23
2000/6/18
2000/6/18
2000/6/27
1990/7/15
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التجارة وال�صناعة 2010/11/22
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2000/6/3
2010/8/2
2010/8/2
2010/8/2
2010/8/2

التجارة وال�صناعة

1990/8/11

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

رقم
م
العالمة
66056 82
66055 83
66054 84
66053 85
66052 86
66050 87
66049 88
66048 89
66047 90
66336 91
66337 92

ا�سـم ال�شركـة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
جمريا الدولية �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة
بريت�ش �أمريكان توباكو
(براندز) ليميتد
بريت�ش �أمريكان توباكو
(براندز) ليميتد
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/1

التجارة وال�صناعة

2011/1/12

التجارة وال�صناعة

2011/1/12

اجلريدة الر�سمية العدد ()1409

�شركة براي�س وترهاو�س كوبرز
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وجهة بركاء لال�ستثمار والتطوير �ش.م.ع.م
تعلن �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز  -حما�سبون قانونيون � -أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة
وجهة بركاء لال�ستثمار والتطوير �ش.م.ع.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1320461وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/3/29م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مدينة ال�سلطان قابو�س � -سالم �سكوير (جنوب)  -الطابق الرابع  -جناح ()404-402
�ص.ب 3075 :ر.ب112 :
هاتف رقم 24559110 :فاك�س رقم24564408 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ي�سنت الوطنية �ش�.ش.و
يعلن مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ي�سنت الوطنية
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1660144وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
روي  -احلي التجاري  -بناية عوفيت  -الطابق الثامن  -مكتب رقم81 :
�ص.ب 2816 :ر.ب112 :
هاتف رقم 99220909 - 24706707 :فاك�س رقم24706800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سامل باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز �سماء للجمال  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سامل باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز �سماء للجمال  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1679848وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم79219949 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن ح�سن بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجمل للأثاث  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن ح�سن بن �سليمان البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجمل للأثاث -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1355033وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99514529 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن خمي�س بن حممد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الربميي املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سامل بن خمي�س بن حممد العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مناظر الربميي
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1031419وللم�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�صفــي ف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
حمافظة الربميي
هاتف رقم96667790 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن را�شد النا�صري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر ال�سويق احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حممد بن را�شد النا�صري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�شائر ال�سويق احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1307493وللم�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�صفــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم99446289 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ للبيئة �ش.م.م
يعلن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
�شموخ للبيئة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1313385وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط  -والية بو�شر  -غال
مقابل �أبراج النه�ضة  -بناية بن حايل  - 1الطابق ال�سابع
�ص.ب 1197 :ر.ب133 :
هاتف رقم 24112258 :فاك�س رقم24228805 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �سيف بن را�شد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال �سيوح العار�ض للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سيف بن را�شد الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال �سيوح العار�ض
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1264159وللم�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�صفــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 133 :ر.ب511 :
هاتف رقم93515115 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سعيد بن �سامل العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأر�ض البي�ضاء املتحدة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سعيد بن �سامل العزري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأر�ض البي�ضاء املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1261973وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
أ
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99474846 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن مكتوم بن علي العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س للإن�شاءات والتعمري �ش.م.م
يعلن حممد بن مكتوم بن علي العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة �أ�سا�س للإن�شاءات والتعمري
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1267969وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 1204 :ر.ب311 :
هاتف رقم96305030 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن عي�سى بن �صالح البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طرماح �ش.م.م
يعلن هالل بن عي�سى بن �صالح البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة طرماح �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1500813وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 386 :ر.ب115 :
هاتف رقم99716707 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الطبيعة ال�شاملة �ش.م.م
يعلن هالل بن عي�سى بن �صالح البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة مناظر الطبيعة ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1168565وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
�ص.ب 1779 :ر.ب112 :
هاتف رقم99716707 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن نا�صر بن حممد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكروان املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن نا�صر بن حممد ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكروان املتكاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1306935وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/20م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية بدبد  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99430309 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
قا�سم بن حممد بن خمي�س العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريف الفي�ضة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن قا�سم بن حممد بن خمي�س العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ريف الفي�ضة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1250335وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
حمافظة الربميي
هاتف رقم91155339 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن �سعيد بن مبارك ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد رعبوب و�أوالده للتجارة
يعلن �صالح بن �سعيد بن مبارك ال�شحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد رعبوب و�أوالده
للتجارة ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2102260وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
هاتف رقم99144440 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شبكة املدينة ال�شاملة
يعلن �صالح بن �سعيد بن مبارك ال�شحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شبكة املدينة ال�شاملة,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1207096وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/8/17م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
التـي:
آ
هاتف رقم99144440 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحمن بن عبيد بن را�شد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبدالرحمن بن عبيد بن را�شد احل�سني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن عبيد بن را�شد احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبدالرحمن بن عبيد بن
را�شد احل�سني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،8074623وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
آ
حمافظة الربميي
�ص.ب 558 :ر.ب512 :
هاتف رقم96738355 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهد بن �سعيد بن عبداللـه الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن عبداللـه بن علي الغيثي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن فهد بن �سعيد بن عبداللـه الغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن عبداللـه بن
علي الغيثي و�أوالده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،8019762وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم96633788 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هزاع بن �سعيد بن خمي�س البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مازيا �صفري و�شركائه للتجارة �ش.م.م
يعلن هزاع بن �سعيد بن خمي�س البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مازيا �صفري و�شركائه
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1340192وللم�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�صفــي ف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
حمافظة الربميي
هاتف رقم98060408 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن حماد بن را�شد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوافق الفكري للتجارة  -تو�صية
يعلن خليفة بن حماد بن را�شد الكعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التوافق الفكري للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1348878وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
حمافظة الربميي
هاتف رقم98887856 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �أحمد بن �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إيالف طيبة للتجارة
يعلن خالد بن �أحمد بن �سعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إيالف طيبة للتجارة ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1101968وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/9م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99491121 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أمين بن حممد بن �سعيد م�سن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء للبناء واملقاوالت
يعلن �أمين بن حممد بن �سعيد م�سن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صحراء للبناء واملقاوالت,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1254984وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/9/6م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ثمريت  -حمافظة ظفار
�ص.ب 15 :ر.ب222 :
هاتف رقم96237007 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن �سعيد بن حمد امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام اللوية للتجارة  -تو�صية
يعلن يو�سف بن �سعيد بن حمد امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة و�سام اللوية للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1120787وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 18 :ر.ب415 :
هاتف رقم98266165 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن حممد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع اجلابري والبلو�شي الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن عبداللـه بن حممد اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع اجلابري
والبلو�شي الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1155073وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 245 :ر.ب322 :
هاتف رقم99421322 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هيثم بن �سعيد بن نا�صر املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صمود الهرم للأعمال التجارية �ش.م.م
يعلن هيثم بن �سعيد بن نا�صر املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صمود الهرم للأعمال
التجارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1198991وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/25م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99701566 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن �صالح بن �سامل احلكماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمزة بن �سليمان بن داود الك�شري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن �صالح بن �سامل احلكماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمزة بن �سليمان بن
داود الك�شري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،3189570وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/14م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95078991 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمود بن را�شد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرحبة الإمنائية للتجارة
يعلن حمود بن را�شد بن �سعيد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الرحبة الإمنائية
للتجارة ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1302972وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/9/19م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم99106543 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أ�صيل م�سقط الع�صرية �ش.م.م
يعلن حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أ�صيل م�سقط
الع�صرية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1212934وللم�صفي
وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم96321017 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن م�سلم بن حمد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلدة املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سيف بن م�سلم بن حمد الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع احلدة املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1055357وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/22م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99429574 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن حممد بن مبارك النوفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مدينة البدر �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن مبارك النوفلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع مدينة البدر
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1355932وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/13م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 638 :ر.ب311 :
هاتف رقم99027060 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع املجرة احلديثة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعاع املجرة احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1233125وللم�صفي وحـده حـق
متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95200003 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
في�صل بن �أحمد بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم ال�صباح للموا�شي �ش�.ش.و
يعلن في�صل بن �أحمد بن حممد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم ال�صباح للموا�شي
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1367211وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/9/15م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
حمافظة م�سقط
�ص.ب 219 :ر.ب133 :
هاتف رقم95497988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جمعة بن ها�شم بن عبداللـه الزهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمعة الزهيبي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن جمعة بن ها�شم بن عبداللـه الزهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمعة الزهيبي
و�شريكه للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1152081وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/7م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99738781 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن �سيف بن حممد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحر الطبيعة الوطنية �ش.م.م
يعلن �سليمان بن �سيف بن حممد احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سحر الطبيعة
الوطنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1074813وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/21م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
هاتف رقم99046535 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداحلميد بن حممد بن حمود الفوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القب�ضة املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداحلميد بن حممد بن حمود الفوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القب�ضة املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1271242وللم�صفي وحـده حـق
متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
�ص.ب 10 :ر.ب116 :
هاتف رقم99003099 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن البخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد وفايزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خالد بن البخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خالد وفايزة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1656414
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/28م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1105 :ر.ب112 :
هاتف رقم99379189 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ح�سن بن حممد بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اخلليجية العاملية املتحدة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ح�سن بن حممد بن �سليمان البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليجية العاملية
املتحدة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1150528
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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 161 :ر.ب120 :
هاتف رقم99592921 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن عبداللـه بن حميد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربغي الرائد للتجارة �ش.م.م
يعلن را�شد بن عبداللـه بن حميد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الربغي الرائد للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1017372وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/6/29م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 184 :ر.ب124 :
هاتف رقم99888219 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد ر�ضا جمعة حممد علي �آل �صالح
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الرتابط �ش.م.م
يعلن حممد ر�ضا جمعة حممد علي �آل �صالح �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة الرتابط
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1233060وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/7م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
هاتف رقم95234466 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن الناعبي العاملية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ابن الناعبي العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1281261وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/8/9م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 187 :ر.ب320 :
هاتف رقم99296020 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن �شمبيه بن عبدالقادر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة الهرم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �شمبيه بن عبدالقادر البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درة الهرم للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1453033وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/3م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
الهرم  -والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 380 :ر.ب320 :
هاتف رقم98858111 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن �سليمان بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلبل الالمع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن �سليمان بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلبل الالمع للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،8076049وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
حمافظة الربميي
هاتف رقم97749988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فردان بن حممد بن عبداللـه احلمداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فردان العقارية �ش.م.م
يعلن فردان بن حممد بن عبداللـه احلمداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فردان العقارية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1097350وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 608 :ر.ب111 :
هاتف رقم99322306 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن �سامل بن خمي�س احلربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ولد روي�شد و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن �سامل بن خمي�س احلربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ولد روي�شد و�شريكه
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،4105575وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99850522 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طالب بن �سيف بن �سامل النوفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم الكون املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن طالب بن �سيف بن �سامل النوفلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوم الكون املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1150770وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/10م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 74 :ر.ب312 :
هاتف رقم92142649 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حارب بن �سامل بن حارب املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة احلد للتجارة �ش.م.م
يعلن حارب بن �سامل بن حارب املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جوهرة احلد للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1037197وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم94000958 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مبارك بن حمود بن �سعيد ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صدر للخدمات الهند�سية �ش.م.م
يعلن مبارك بن حمود بن �سعيد ال�سليماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�صدر للخدمات
الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1305474وفقا التف ــاق
ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2021/8/11م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 111 :ر.ب133 :
هاتف رقم99349109 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�سنيم للمرطبات واملواد الغذائية �ش.م.م
يعلن مبارك بن حمود بن �سعيد ال�سليماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الت�سنيم للمرطبات
واملواد الغذائية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1305383وفقا
التف ــاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/10/20م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96440556 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب كرو ماك والغزايل  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حم�سن حيدر دروي�ش للهند�سة والإن�شاءات �ش.م.م
يعلن مكتب كرو ماك والغزايل  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حم�سن
حيدر دروي�ش للهند�سة والإن�شاءات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1217324وفقا التف ــاق ال�شركـ ــاء امل ـ�ؤرخ 2021/2/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -مبنى  - The Officeالطابق اخلام�س
�ص.ب 971 :ر.ب131 :
هاتف رقم 24036300 :فاك�س رقم24587588 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أمين بن عامر بن حمود الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فتى اخلزينة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أمين بن عامر بن حمود الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فتى اخلزينة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1144579وفقا
التف ــاق ال�شركـ ــاء امل ـ�ؤرخ 2019/10/25م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم93299936 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أ�شرف الدين بن ثاين بن جمعان العبيداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا اللبان للتجارة �ش.م.م
يعلن �أ�شرف الدين بن ثاين بن جمعان العبيداين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سرايا اللبان
للتجــارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1249554وفقا التف ــاق
ال�شركـ ــاء امل ـ�ؤرخ 2021/8/31م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 2 :ر.ب223 :
هاتف رقم99339941 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 عبيد بن حممد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوة العربية املتحدة �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبيد بن حممد الكعبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلطوة العربية املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1158332وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم99712966 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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غازي بن �أحمد بن عو�ض الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املع�شني والروا�س للرخام واجلرانيت �ش.م.م
يعلن غازي بن �أحمد بن عو�ض الروا�س أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املع�شني والروا�س للرخام
واجلرانيت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1003130وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99688389 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة للرخام واجلرانيت �ش.م.م
يعلن غازي بن �أحمد بن عو�ض الروا�س أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املا�سة للرخام واجلرانيت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1011216وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/9/2م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99688389 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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املنذر بن حممد بن عبداللـه املنوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللكية للغ�سيل اجلاف  -ت�ضامنية
يعلن املنذر بن حممد بن عبداللـه املنوري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امللكية للغ�سيل اجلاف -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1273928وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 171 :ر.ب315 :
هاتف رقم95571537 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مو�سى بن �إبراهيم الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جربين لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مو�سى بن �إبراهيم الريامي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جربين لال�ستثمار �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1003716وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 788 :ر.ب116 :
هاتف رقم92933903 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الالمعة املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الالمعة
املتكاملة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1242984وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/1/11م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1676 :ر.ب114 :
هاتف رقم99349992 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شهاب بن �سامل بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نخيل قرنة للتجارة �ش.م.م
يعلن �شه ــاب بن �سال ــم بن علــي البلو�شــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة نخيـل قرنة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1060342وللم�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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم97160882 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جعفر بن باقر بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرجان روتانا �ش.م.م
يعلن جعفر بن باقر بن علي العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرجان روتانا �ش.م.م,
وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1278945وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/7/18م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95518199 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الزيارة �ش.م.م
يعلن جعفر بن باقر بن علــي العجمــي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عالـ ــم الزيـ ــارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1247281وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/7/18م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95518199 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن عو�ض قيطون ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العماد خلدمات الت�أمني �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن عو�ض قيطون ال�شحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العماد خلدمات
الت�أمني �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1207784وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/22م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 69 :ر.ب215 :
هاتف رقم99495988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد و�شركاه للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن عو�ض قيطون ال�شحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد و�شركاه
للإن�شاءات �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1192911وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/22م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 69 :ر.ب215 :
هاتف رقم99495988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كان املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن عو�ض قيطون ال�شحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كان املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم ،1079510
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/22م ،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�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 69 :ر.ب215 :
هاتف رقم99495988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طه بن عبداحل�سني بن �شعبان اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدايا املميزة �ش.م.م
يعلن طه بن عبداحل�سني بن �شعبان اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الهدايا املميزة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1710494وللم�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�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 367 :ر.ب312 :
هاتف رقم91135557 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن خمي�س بن حمد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة الن�صر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن خمي�س بن حمد الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وردة الن�صر للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1181664وللم�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�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 193 :ر.ب122 :
هاتف رقم96111182 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن �سامل اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع فرحة املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حممد بن �سامل اجلحافـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع فرحة
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1069639وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99569999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�ؤ�س�سة الأعمال والتدقيق احلديثة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه �أحمد العا�صي املرهون و�أوالده للتجارة �ش�.ش.و
تعلن م�ؤ�س�سة الأعمال والتدقيق احلديثة أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة عبداللـ ــه أ�حـ ــمد
العا�صي املرهون و�أوالده للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،2194732وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/15م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة � -شارع  23يوليو  -مبنى رقم 194 :
بناية البحر  -الطابق الثاين
�ص.ب 2405 :ر.ب211 :
هاتف رقم 98980002 - 92923010 :فاك�س رقم23362111 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
رهيمة بنت عبداللـه بن �سعيد الدرعية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرتفعات ال�صامتي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن رهيمة بنت عبداللـه بن �سعيد الدرعية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة مرتفعات ال�صامتي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1158355
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/10/25م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99299398 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت العقد للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت العقد للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٣٨١٦وللم�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:
�ص.ب ٦٧:ر.ب٥١٢:
هاتف رقم٩١٢٠٩٩٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �أبناء املحفوظي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء املحفوظي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٧٠٥١وللم�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 ٦٧:ر.ب٥١٢:
هاتف رقم٩١٢٠٩٩٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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عبدالرحمن بن �سليم بن عبداللـه العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الظفرة التجارية  -تو�صية
يعلن عبدالرحمن بن �سليم بن عبداللـه العلوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال الظفرة
التجارية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧٧٧٦٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٧٧٥٥٠٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
�أ�سعد بن �سعيد بن نا�صر املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط املنرية للتجارة �ش.م.م
يعلن �أ�سعد بن �سعيد بن نا�صر املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط املنرية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤١٤٠٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م ،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 بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٣٨:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢١٨٥٧٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن �سليمان بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفوح الظاهرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن �سليمان بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سفوح الظاهرة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧٠١٠٥وللم�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:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٧٧٤٩٩٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 حممد بن جواد اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوا�صل لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن جواد اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التوا�صل لال�ستثمار �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٤٧٣٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م،
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:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٣٠:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٩٢٠٣٠٧٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 را�شد بن عامر الزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات كريبه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن را�شد بن عامر الزيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرتفعات كريبه للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٦٣٥٩١وللم�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:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩١١٥٥٣٣٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
عائ�شة بنت عبداللـه بن �سواد النحوية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صطفى الفا�ضل للتجارة �ش.م.م
تعلن عائ�شة بنت عبداللـه بن �سواد النحوية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة م�صطفى الفا�ضل
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٩٨٠٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٨م ،وللم�صفية وحـدها 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 ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٨٩:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٨٨٥٣٣٣٨:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممد بن �أحمد بن �سعيد جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أردف للمقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن �سعيد جعبوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أردف للمقاوالت �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٣٤١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١م،
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:
هاتف رقم٩٥٩٨٠٠٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �صاللة خلدمات املطاعم �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن �سعيد جعبوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صاللة خلدمات املطاعم �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٥٢٣٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١م،
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:
هاتف رقم٩٥٩٨٠٠٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �شاطي القرم للديكور �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن �سعيد جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شاطي القرم للديكور �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٥٠٧٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١م،
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:
هاتف رقم٩٥٩٨٠٠٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 بهجة �صحار املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن �سعيد جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة �صحار املتحدة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٠٦٨١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٩/١م ،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:
هاتف رقم٩٥٩٨٠٠٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 مطعم �أردف  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �أحمد بن �سعيد جعبوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطعم �أردف  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٧٣٧١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١م،
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:
هاتف رقم٩٥٩٨٠٠٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 حممد وم�سلم جعبوب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �أحمد بن �سعيد جعبوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد وم�سلم جعبوب
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٥٦٤٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١م ،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:
هاتف رقم٩٥٩٨٠٠٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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م�سعود بن علي بن م�سعود الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االنطالقة املتميزة �ش.م.م
يعلن م�سعود بن علي بن م�سعود الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االنطالقة املتميزة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٥٨٩٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٩م ،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 �إزكي  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٤٠٤:ر.ب٦١٤:
هاتف رقم٩٢٥٤٦٤٣٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن �سلطان بن حممد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة القوافل  -تو�صية
يعلن خالد بن �سلطان بن حممد اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سطورة القوافل -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٦٨٦٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٠٠:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٩٣٨٩٥٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شامل للإعمار الهند�سية واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة ال�شامل للإعمار الهند�سية واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٠٧١١٨٩وللم�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:
�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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الر�ؤية الرقابية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نبع ال�شمال للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب الر�ؤية الرقابية لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نبع ال�شمال
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٢٣٠٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٣٠م ،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:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٤:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٥١٣٣٣٠٥ - ٩٥٥٤١٣٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 الفي�صل لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القبعة للتجارة �ش�.ش.و
يعلن مكتب الفي�صل لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القبعة للتجارة �ش�.ش.و,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٩٢٥١وللم�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:
هاتف رقم٩٢٢٢١٣٠٢ - ٩٥٧٠٠٣٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
حممد بن �سعيد بن عبداللـه الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو زهري العاملية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن عبداللـه الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو زهري العاملية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٩١٦٥وللم�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 بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٤٣١٨٨٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 مرزوق بن اجلهام ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل احلنظلي وعبداللـه ال�سليمي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن مرزوق بن اجلهام ال�سليمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل احلنظلي
وعبداللـه ال�سليمي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٤٣٠٩٤٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م ،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 ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٣٧:ر.ب٦٠٠:
هاتف رقم٩٢١٧٢١٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الف�صول الأربعة لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن مرزوق بن اجلهام ال�سليمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الف�صول الأربعة
لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٤٣١٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣٢٢:ر.ب٦٠٠:
هاتف رقم٩٢١٧٢١٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�سر الوردي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن مرزوق بن اجلهام ال�سليمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الن�سر الوردي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٧٠٠٨٢٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٣٧:ر.ب٦٠٠:
هاتف رقم٩٢١٧٢١٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن عو�ض بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحيط الأخ�ضر الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن عو�ض بن �أحمد ال�شنفري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املحيط الأخ�ضر
الوطنية للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٢٢٢٣وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩١١٦٥١٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع طيف الأمل الرائدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع طيف الأمل
الرائدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٤٩٠٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٤:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٥٧٥٩٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 اجللم �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجللم �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٥٢٧٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٨/٢٦م ،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:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٤:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٥٧٥٩٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدر بن �سامل بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى ال�شر�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن �سامل بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صدى ال�شر�س للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٩٦٥٥وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٨٢:ر.ب٣١٢:
هاتف رقم٩٩٥٧٢٥٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سامل بن �أحمد الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر دار�س الذهبية  -تو�صية
يعلن �إبراهيم بن �سامل بن �أحمد الكندي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مناظر دار�س
الذهبية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٩٦٤٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٦٢٥٦٢٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سمية بنت �شمبيه بن �إبراهيم البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريال املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �سمية بنت �شمبيه بن �إبراهيم البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الريال املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٦٥٦٨وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٦م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٢٥٠:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩١١١٣٠٩٦:
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�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريال احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �سمية بنت �شمبيه بن �إبراهيم البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الريال احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٧٩٢٦وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٦م ،وللم�صفية وحـدها 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 ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٢٥٠:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩١١١٣٠٩٦:
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�صفــية
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ريه بنت حممد بن عبداللـه الرا�شدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قالع العا�صمة الذهبية �ش.م.م
تعلن ريه بنت حممد بن عبدالـله الرا�شدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة قالع العا�صمة
الذهبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٢٥٢١وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٠٧٨:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٨٥٥٨٨٥:
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�صفــية
�سليمة بنت �إبراهيم بن علي النوفلية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تطوير النجوم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �سليمة بنت �إبراهيم بن علي النوفلية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة تطوير النجوم
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠١١٥٨٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٣م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٨٤٠٥٥٤:
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�صفــية
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�صالح بن �سامل بن حممد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع البندقية املتحدة �ش.م.م
يعلن �صالح بن �سامل بن حممد املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع البندقية
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٨٢٢٤وللم�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:
هاتف رقم٩٥٣٤٢٢٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
را�شد بن عامر بن �شوين احلامدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وعل فنجاء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن عامر بن �شوين احلامدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وعل فنجاء للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٤٢١٠٩وللم�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 بدبد  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٤٣٤٨٤١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�شهاب بن �سامل بن حممد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة البادي و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �شهاب بن �سامل بن حممد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البادي و�شريكته للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤١٩٨٩وللم�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 �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٧٠١٧٧٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
حممد بن علي بن �سامل قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء اجلنوب العربية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن �سامل قطن أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صحراء اجلنوب العربية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٨٩١٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٤٥٥٨٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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حمد بن عبداللـه بن خمي�س الغداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة جمان الف�ضية �ش.م.م
يعلن حمد بن عبداللـه بن خمي�س الغداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ل�ؤل�ؤة جمان الف�ضية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٥٩٩١وللم�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 ١٠١٢:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٦٤٧٠٤٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن عمري الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأوتاد الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن عمري الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأوتاد الوطنية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٤٤٧١وللم�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:
هاتف رقم٩٥٢٦١٩٢٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 حممد بن �سامل العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سمة احلياة الف�ضية للتجارة العامة �ش.م.م
يعلن عي�سى بن حممد بن �سامل العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�سمة احلياة الف�ضية
للتجارة العامة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٠٣٥٠وللم�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:
هاتف رقم٩٩٨٨٨٥٨٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �أك�سيم للتجارة العامة �ش.م.م
يعلن عي�سى بن حممد بن �سامل العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أك�سيم للتجارة العامة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٢٥٢٧وللم�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 رقم٩٩٨٨٨٥٨٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�سعود بن علي بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرواحي و�شركاه  -تو�صية
يعلن �سعود بن علي بن حمد الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرواحي و�شركاه  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٨٠١٣٣٣وللم�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 رقم٩٤٥٦٦٦١٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سماء العاملية للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعود بن علي بن حمد الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�سماء العاملية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧١٩٨٤٠وللم�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:
هاتف رقم٩٤٥٦٦٦١٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 الأ�ضواء املتحدة  -تو�صية
يعلن �سعود بن علي بن حمد الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأ�ضواء املتحدة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٨٧٨٨٣وللم�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:
هاتف رقم٩٤٥٦٦٦١٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سيجا للت�سويق والتجارة �ش.م.م
يعلن �سعود بن علي بن حمد الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيجا للت�سويق والتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٦٥٣٢٠وللم�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:
هاتف رقم٩٤٥٦٦٦١٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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بدر بن حمود بن �سيف الهادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صداقة للم�شاريع الكربى �ش.م.م
يعلن بدر بن حمود بن �سيف الهادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صداقة للم�شاريع الكربى
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٨٤٩٩وللم�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 ٧١:ر.ب١١٩:
هاتف رقم٩٩٢١٢٤٧٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �أمواج �شاطئ الورود للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن حمود بن �سيف الهادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أمواج �شاطئ الورود للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣١٥٦٦وللم�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 ٧١:ر.ب١١٩:
هاتف رقم٩٩٢١٢٤٧٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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هالل بن عي�سى بن �صالح البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النموذجية للم�شاريع الف�ضية  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن عي�سى بن �صالح البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النموذجية للم�شاريع
الف�ضية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٠٤٤١وللم�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 عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٤٤:ر.ب٥١٦:
هاتف رقم٩٦٤٠٠٦٣٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن ح�سن بن �شخبوط البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموع عز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن ح�سن بن �شخبوط البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموع عز للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٨٣٣٥وللم�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 القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٦٤٦٢٣٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سيف بن �سليمان ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عابر القارات الدولية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سيف بن �سليمان ال�صقري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عابر القارات الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٧٦١٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٦م ،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:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٤٢٠٧٩٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سامل بن حارب الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن �سامل بن حارب الهنائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سامل بن حارب الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي بن �سامل بن حارب
الهنائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣٠٤٨٥٩٤وللم�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 �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٠٢:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٤٤٢٠٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�إ�سماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إ�سماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �إ�سماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إ�سماعيل بن
عبداللـه بن مراد البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،٣١٢٢٩٠٥وللم�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 �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٤:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٣٢١٠٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 را�شد بن �سامل الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريق الغربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن را�شد بن �سامل الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطريق الغربي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٣٦٦١وللم�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:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٦٦٥٠٠١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
-154-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠٩

بدر بن حممد بن عبدالرحمن املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رادن للهند�سة واخلدمات �ش.م.م
يعلن بدر بن حممد بن عبدالرحمن املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رادن للهند�سة
واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٥٩٢٥وللم�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 �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٧:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٧٦٧٧٦٩٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
فهم بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطاقة للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن فهم بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطاقة للتنمية واال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٠٦٦٩وللم�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:
هاتف رقم٩٩٧٩٧٩٧١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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حممد بن نا�صر بن بخيت احلمر الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد نا�صر بخيت احلمر و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن نا�صر بن بخيت احلمر الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد نا�صر بخيت
احلمر و�أوالده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٢٠٨٦٥٥٧
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٠م ،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:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٢١٧١:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٢٣٧٣٦٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن عبداللـه بن يو�سف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاعل البلد للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن عبداللـه بن يو�سف البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاعل البلد للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٠٦٦٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٨م ،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:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢١١:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٥٢٣٣٥٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �صالح بن �سامل القا�سمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العالمة املا�سية  -تو�صية
يعلن طالل بن �صالح بن �سامل القا�سمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العالمة املا�سية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧١٠٢٠٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٦٤٦:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٩٢٠٢٤٩٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرخاء الرائدة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرخاء الرائدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٩٥٠١٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١٨٧:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٢٩٦٠٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صيل بهجة الباطنة الوطنية  -تو�صية
يعلن حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صيل بهجة الباطنة
الوطنية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٠٧٢٤وللم�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:
�ص.ب ٦٨:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٦٣٢١٠١٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 املعيني املتميزة للتجارة  -تو�صية
يعلن حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع املعيني املتميزة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥١٢٨٤وللم�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:
�ص.ب ٦٨:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٦٣٢١٠١٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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هالل بن حممد بن عامر الربواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�سارات وادي �سرور �ش.م.م
يعلن هالل بن حممد بن عامر الربواين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ك�سارات وادي �سرور
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٠٧٦٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٦/١٥م ،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:
�سرور  -والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٤٣٣٣٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
زايد بن جمعة بن �سيف الكا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار قباء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن زايد بن جمعة بن �سيف الكا�سبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أنوار قباء للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٩٤٧٣٦وللم�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 ٧٩١:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٢٥٣٥٢٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن حممد بن نا�صر اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمموده ونا�صر للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن حممد بن نا�صر اليحيائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمموده ونا�صر
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٣٧٧٥٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١م ،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:
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٨٩:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩١٩٩٩٩٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
ه�شام بن نا�صر بن �سامل الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات جربين للتجارة �ش.م.م
يعلن ه�شام بن نا�صر بن �سامل الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خريات جربين للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢١٦٤٣وللم�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 عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٧٤٥:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٢٣٢٦١٤٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سهيل بن حممد بن را�شد العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ازدهار اخلليج للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سهيل بن حممد بن را�شد العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ازدهار اخلليج للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٤١٢٤٧٥٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢م ،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:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ٧١٨:ر.ب٤١١:
هاتف رقم٩٩٤٦٥٩٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمل احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سهيل بن حممد بن را�شد العرميي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأمل احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٤٠٢٥٢٩٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢م ،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 �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ٧١٨:ر.ب٤١١:
هاتف رقم٩٩٤٦٥٩٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمل الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سهيل بن حممد بن را�شد العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأمل الع�صرية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٤٠٨٨٩٨٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ٧١٨:ر.ب٤١١:
هاتف رقم٩٩٤٦٥٩٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن خمي�س اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقليات امل�ستقبل احلديثة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن خمي�س اخلرو�صي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نقليات امل�ستقبل
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٢٥٣٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٩م ،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 ٢٢٠:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٠١٢٣٥٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن علي بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة املكان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خمي�س بن علي بن �سامل العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة املكان للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٧٧١٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/١٨م ،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 ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٦٨:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٩٤٦٨٨٣٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 خلف بن �سامل املجيهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكنانة املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن خلف بن �سامل املجيهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الكنانة
املتكاملة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٠٦٨٨وللم�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 ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٨١:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٩١٦٣٨٦٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�سقط الف�ضية �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة رمال م�سقط الف�ضية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٧٩٣٧٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة الفجر املا�سية �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة �إ�شراقة الفجر املا�سية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٣٤٨١٠ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوري للتجارة العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة نوري للتجارة العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٣٢٠٦٤٠ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املورد للتقنية �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة املورد للتقنية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠١٧٩٨٥
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد املحيط الهادي للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة احتاد املحيط الهادي للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٣٢٢٦٢٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوف احلجر للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة جوف احلجر للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٣١٨٤١٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإدارة املبتكرة �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة الإدارة املبتكرة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٥٥٤٢١
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جاما العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة جاما العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٤٩٣٣١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آل رحمة والقا�سم �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة �آل رحمة والقا�سم �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣٠٥٠٩٧
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الكندية الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
لل�شركـ ــة الكندية الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٣٤٦٦٤
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار للبناء واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة �إعمار للبناء واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٤٣٣٦٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاوي ال�سفري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاوي ال�سفري
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٨٧٤٦ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع رونق الرثيا للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع رونق الرثيا
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٠٣٤٩ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مانع بن �سعيد بن مبارك ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
لل�شركة الدولية لعلم التكنولوجيا والتطوير الزراعي �ش.م.م
يعلـن مانع بن �سعيد بن مبارك ال�شحري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي لل�شركـ ــة الدولية لعلم التكنولوجيا
والتطوير الزراعي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥١٣٥٠ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن مطر بن م�صبح اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن مطر بن م�صبح اجلابري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن مطر بن م�صبح اجلابري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حممد بن مطر بن
م�صبح اجلابري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٠٦٧٥٧٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حمد بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة املتحدة للأ�صماغ �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حمد بن �سامل البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي لل�شركـ ــة املتحدة للأ�صماغ �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٤٠٨١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ال�شاي احلديث للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مركز ال�شاي
احلديث للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٨٠٩٩٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن عبداللـه ال�شملي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون اخلليج العاملية �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن �سعيد بن عبداللـه ال�شملي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مزون اخلليج العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٩٧٧٧ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن عبدالر�سول بن علي �ساجواين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة هفوف ال�شمال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن عبدالر�سول بن علي �ساجواين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة هفوف ال�شمال
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٥٦١١٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي بن حممود اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمز الوفاء العاملية �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن حممود اللواتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة رمز الوفاء العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣١٠٥٧٣ع ــن انتهاء أ�عــمال 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 امل�ستهلك للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
امل�ستهلك للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٤٩٣٤ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد املدينة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
رواد املدينة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٠٦٦٧ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء احلنظلي للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
�سماء احلنظلي للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٠٥٢٢٩
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الت�شييد الراقي �ش.م.م
يعلـن مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة تقنية
الت�شييد الراقي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٢٥٨٠ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�شركة اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق اخلليج للأحجار �ش.م.م
تعلـن �شركة اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة
�آفاق اخلليج للأحجار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٥٦٢٦٥
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
حمفوظ بن را�شد بن عبداللـه الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور نفون للتجارة �ش.م.م
يعلـن حمفوظ بن را�شد بن عبداللـه الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �صخور نفون
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١3٢١٣٤٩ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن م�سلم بن علي جعبوب
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن م�سلم جعبوب و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممد بن م�سلم بن علي جعبوب ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حممد بن م�سلم جعبوب
و�شريكه للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٤٣٨٥ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن خلف بن �سامل اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن خلف بن �سامل اخلرو�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اليحمد للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢١٤٢٠ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن را�شد بن علي املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقا�سيم الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن را�شد بن علي املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة تقا�سيم الباطنة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧١٧٢٤ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الزمان املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن را�شد بن علي املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الزمان املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٦٨٥٦ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعايل اجلبال احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن را�شد بن علي املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أعايل اجلبال احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٢٢٢٧ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
طارق بن حمدان بن را�شد الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إعمار املدينة املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن طارق بن حمدان بن را�شد الر�شيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �إعمار املدينة
املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٨٢٠٤٢٧ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ح�سني بن علي بن خمي�س القطيطي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار العز املتميزة للتجارة العامة �ش.م.م
يعلـن ح�سني بن علي بن خمي�س القطيطي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة دار العز املتميزة
للتجارة العامة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٤٥٩٥ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو الزهراء القطيطي �ش.م.م
يعلـن ح�سني بن علي بن خمي�س القطيطي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبو الزهراء القطيطي
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٦٣٣١ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صروح الكون للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حممد بن �سامل احلجري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �صروح الكون للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٨٦٤٤ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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بدر بن �سعيد بن �صالح احلمداين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأحالم ال�سحرية املحركة �ش.م.م
يعلـن بدر بن �سعيد بن �صالح احلمداين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأحالم ال�سحرية
املحركة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٨٤٠٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن اللوه بن مريان الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطر للإلكرتونيات �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن اللوه بن مريان الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املطر للإلكرتونيات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٧٨٤٨٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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