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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٥4

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد  16حم ـ ـ ــرم 1444هـ

املوافـق � 14أغ�سط�س 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الداخليــــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/153صـ ـ ــادر ف ـ ــي  2022/٨/7ب�شـ ـ�أن ا�ستم ــرار العمـ ــل
باللوائح والقرارات املنظمة للأن�شطة البلدية.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
ا�ستدراك.
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدع ال�شاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ستان ينقل للم�شاريع الرائدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بر ناهل العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال ال�ضاحية للم�شاريع التجارية  -ت�ضامنية.
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شاملة للأثاث والديكور �ش.م.م.
88
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار للخدمات الفنية �ش.م.م.
88
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن �سعيد بن را�شد العي�سائي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
89
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع اخلليج املا�سية  -ت�ضامنية.
89
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور العاملية �ش.م.م.
90
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرداء الأحمر املميز للتجارة واملقاوالت  -تو�صية90 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إجنازات اخلليج املتحدة �ش.م.م.
91
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض �سناو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
91
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أهال الدولية للتجارة �ش.م.م.
92
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فرزين بن روح اللـه العجمي �ش�.ش.و.
92
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتكار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية93 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول التحفيز �ش.م.م.
93
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط اخلليج العاملي للمقاوالت �ش.م.م.
94
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد ال�سيابي وعبداللـه الفاخري للتجارة  -ت�ضامنية94 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكويت الوطنية للتجارة �ش.م.م.
95
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االرتباط العاملية �ش.م.م.
95
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلوقاين املتحدة �ش.م.م.
96
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور �إبراء للتجارة  -ت�ضامنية.
96
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زامن املتحدة �ش.م.م.
97
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوافـي للم�شاريع املتميزة  -ت�ضامنية.
97
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الطيف الأزرق الوطنية  -تو�صية98 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن �شري للتجارة �ش.م.م.
98

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جند العامرات ال�شاملة للتجارة  -تو�صية99 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماجد الفطيم مل�ساهمات م�شاريع املدن
99
املتكاملة �ش.م.م.
100
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة قريات للأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع ال�شم�س الذهبية للتجارة والزراعة  -تو�صية100 .
101
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوارج �ش.م.م.
101
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حماجر الوادي �ش.م.م.
102
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفوة اخلوير للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل وعلي وجمعة �أبناء را�شد بن ها�شل
102
الربامي  -ت�ضامنية.
103
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روح البنف�سج العاملية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حثي ــث وحممـ ــد �أبناء �سلطان الزرعي
103
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية اجلديدة لتجهيزات املباين �ش.م.م104 .
104
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القنا�ص الربونزي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شق�صي واملحروقي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م105 .
105
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو دغمال الغيالين للتجارة  -تو�صية.
106
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام املحيول للتجارة  -تو�صية.
106
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شراقة جعالن الع�صرية  -تو�صية.
107
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاعم الو�سطى �ش.م.م.
107
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امناء لال�ستزراع ال�سمكي �ش.م.م.
108
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع امل�ستقبل اللوج�ستية �ش.م.م.
108
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع امل�ستقبل للتنمية �ش.م.م.
109
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحا�صيل الزراعية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة �شرق اخلليج للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية109 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع امللتقى املت�ألقــة للتجــارة  -ت�ضامنيــة110 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن حميد بن حممد ال�شبلي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
110
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن نا�صر بن �سيف الرحمي �ش�.ش.و111 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح اخلالدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية111 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
112
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات بابل العاملية  -تو�صية.
112
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بل�سم التميز الدولية �ش.م.م.
113
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد �شاذون العاملية �ش.م.م.
113
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهروان للتجارة  -ت�ضامنية.
114
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة املوحدة �ش.م.م.
114
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفي�ض لت�أجري املعدات واخلدمات التجارية �ش.م.م115 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريــع العجم ــي املتطورة �ش.م.م.
115
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سماء الالمعة املتحدة �ش.م.م.
116
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمرد العربي احلديث  -ت�ضامنية.
116
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سبيل لال�ستثمار �ش.م.م.
١١٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سبيل العاملية �ش.م.م.
١١٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأذكياء العاملية املتميزة �ش.م.م.
118
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالج جديران للتجارة �ش.م.م.
118
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صالة تنعم للم�شاريع التجارية �ش.م.م119 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطاللة املحيول للتجارة  -تو�صية.
119
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ا�ستربق املطاعني و�شريكته للتجارة  -تو�صية١٢٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو العذراء للتجارة  -تو�صية.
120
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق بابل ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية121 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شروق للحدادة والأملنيوم �ش.م.م.
١٢١

رقم
ال�صفحة
١٢١
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر امللكي املتميز  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي
121
وولده للتجارة  -تو�صية.
122
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب القلعة احلديثة  -تو�صية.
122
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القامو�س �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�سماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي
١٢٢
و�شريكه  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي و�سامل بني خرو�ص للتجارة واملقاوالت -
١٢٢
ت�ضامنية.
١٢٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر البدعة للتجارة  -ت�ضامنية.
١٢٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املح�ضار العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو راكان البحري للتجارة  -ت�ضامنية١٢٣ .
١٢٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ودام الغاف  -تو�صية.
١٢٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكهف الوطنية  -ت�ضامنية.
١٢٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن الناعبي العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الناعبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية١٢٤ .
١٢٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرخاء الرائدة �ش.م.م.
١٢٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الناعبي و�شركاه للتجارة �ش.م.م.
١٢٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحافل املتحدة �ش.م.م.
١٢٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �ضلع للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي البلو�شي و�أوالده للتجارة  -تو�صية١٢٥ .
١٢٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر احلارة الذهبي  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفحة العود العربية للتجارة  -تو�صية١٢٦ .
١٢٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء حبيب مراد  -تو�صية.
١٢٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطاللة �صحار العاملية  -تو�صية.

رقم
ال�صفحة
١٢٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الفنية �ش.م.م.
١٢٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور جمان للتموين �ش.م.م.
١٢٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفكار ال�شاملة �ش.م.م.
١٢٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الأولى للأعمال �ش.م.م.
١٢٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العرا�سم ال�سمراء للتجارة  -تو�صية.
١٢٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القعيطي املتحدة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٢٨ .
١٢٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال هرمز للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �إبراهيم اجلابري للتجارة  -تو�صية١٢٩ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ف�ضاء حيبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٢٩ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سباح اخلري ال�شاملة للتجارة  -تو�صية١٢٩ .
١٢٩
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق �صحم العاملية �ش.م.م.
١٣٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثالثي العاملي �ش.م.م.
١٣٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول ال�سالمة ال�شاملة �ش.م.م.
١٣٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيوت �صحار العقارية  -ت�ضامنية.
١٣٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حوراء الباطنة للتجارة -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رابط املدينة الدولية للخدمات �ش.م.م١٣١ .
١٣١
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخبز الذهبي  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبناء البداعي احلديثة للتجارة
١٣١
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن حميد بن �سامل اخلرو�صي
١٣١
و�أوالده للتجارة  -تو�صية.
١٣٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر �صحار املتحدة �ش.م.م.
١٣٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عابر �سبيل العاملية  -ت�ضامنية.
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١٣٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ح�سان ال�سعدي للتجارة �ش.م.م.
١٣٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع فخر العار�ض  -ت�ضامنية.
١٣٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهل الريحان للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة �صحار املا�سية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٣٣ .
١٣٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلة ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة ال�شويعي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٣٣ .
١٣٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور القمر �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال احلارة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٣٤ .
١٣٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ساكن للأعمال ال�شاملة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد بن حممد بن مبارك النعيمي وولده
١٣٤
للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق ا�سماعية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٣٥ .
١٣٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلعة ال�صحراء للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�سى اخلابورة للتجارة  -ت�ضامنية١٣٥ .
١٣٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع م�سقط ال�شاملة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البادي و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٣٦ .
١٣٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدفوف الدولية �ش.م.م.
١٣٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سور اللواتيا للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا لوى احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية١٣٦ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات لوى الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية١٣٧ .
١٣٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جممع ال�ضمان الطبي  -ت�ضامنية.
١٣٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة حرمول للتجارة  -ت�ضامنية.
١٣٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد للتجهيزات الطبية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع درر املنرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية١٣٨ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفاء الظاهرة للم�شاريع اللوج�ستية  -ت�ضامنية١٣٨ .
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١٣٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبتكر �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شوامخ �أدم التجارية  -ت�ضامنية١٣٨ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مازن وعلي الغفيلي للتجارة  -تو�صية١٣٩ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل لوى املتميزة للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية١٣٩ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أمل علي و�شريكها للتجارة �ش.م.م١٣٩ .
١٣٩
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيل�سان  -ت�ضامنية.
١٤٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكتومي و�شريكه الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالمح �صالن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م١٤٠ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شهاب الزاهي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٤٠ .
١٤٠
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكتومي للم�شاريع املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املعمري واملكتومي احلديثة
١٤١
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
١٤١
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رائع العاملية لال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س الفجر املميزة للتجارة  -تو�صية١٤١ .
١٤١
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة اخلبة للتجارة  -تو�صية.
١٤٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املواهب العاملية للفنون �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضفاف وادي بني هني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٤٢ .
١٤٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الري�شة البي�ضاء �ش.م.م.
١٤٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي الفليتي للتجارة �ش�.ش.و.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التنمية امل�ستدامة اخلليجية �ش.م.م١٤٣ .
١٤٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء احلرادي للتجارة �ش.م.م.
١٤٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلويات النخبة �ش.م.م.
١٤٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القم�شوعي و�شريكه املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة املنورة لل�شحن واخلدمات التجارية �ش.م.م١٤٤ .
١٤٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر اجلزيرة العاملية �ش.م.م.
١٤٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنامل الف�ضية املتحدة �ش.م.م.

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٤

وزارة الداخليــــة
قـرار وزاري
رقــم 2022/١٥٣
ب�ش�أن ا�ستمرار العمل باللوائح والقرارات املنظمة للأن�شطة البلدية
ا�ستنادا �إلى نظام املحافظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2022/36
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستم ــر العمـل باللوائـح والقــرارات املنظمة للأن�شط ــة البلدي ــة املعمول بها فـي املحافظــات
مبا ال يخالف نظام املحافظات امل�شار �إليه �أو يتعار�ض مع �أحكامه ،وذلك �إلى حــني �صــدور
اللوائح املوحدة فـي هذا اخل�صو�ص.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية.
�صـدر فـي ٩ :مـــن محــــــــرم 1444هـ
املوافـــــق ٧ :مــن �أغ�سطــ�س 2022م
حمود بن فـي�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخليـ ـ ـ ـ ـ ــة
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1454

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151509 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ق�صر الألوان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154836 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حالق رجايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �ضياء جعالن املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154859 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الورود.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة النيلوفر احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154959 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح حمركات كهربائية للمركبات الربية ،مرتكزات حماور ،حماور دواليب
املركبات ،بطانات مكابح للمركبات ،مكابح للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أداء ال�سرعة الق�صوى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154962 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة للفنادق والنزل ،خدمات املقاهي ،خدمات �أماكن �إقامة
ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،احلجز فـي الفنادق� ،إيواء احليوانات ،ت�أجري
غرف االجتماعات ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول
واملغادرة ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو) ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري
الوجبات ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منتجع جوهرة بدية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154964 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ل�صق الإعالنات ،خدمات وكاالت
اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،ن�شر
مواد الدعاية والإعالن ،خدمات ن�سخ ال�صور ،خدمات وكاالت التوظيف ،حما�سبة ،دعاية
و�إعالن ،الإعالن بالراديو ،العالقات العامة ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،خدمات
وكاالت الدعاية والإعالن ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال� ،أعداد ك�شوف الرواتب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخللجان العاملية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154971 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة قهوة ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،كب�سوالت القهوة
اململوءة ،با�ستا ،معكرون معجنات ،معكرونة ،نودلز معكرونة رقيقة� ،سباغيتي معكرونة
رفـيعة ،الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة� ،صل�صلة املعكرونة� ،سكر ،منكهات للكعك
بخالف الزيوت العطرية ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،كعك ،حلى بال�شوكوالتة لتزيني
الكعك ،حلى باحللويات لتزيني الكعك ،فطائر حمالة بانكيك ،تورتات كيك بالفواكه،
كيك مغطى بال�سكر جممد ،حلويات �سكرية ،حلويات� ،سو�س حلويات ،كرات جوز الهند
(نوع من احللويات)� ،شاي (خدمات تقدمي الطعام وال�شراب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�سهام
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154973 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ندا النظريية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154993 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات ت�سريح ال�شعر� ،إزالة ال�شعر بال�شمع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سمة الطيب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152705 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح نظم التدفئة وتكييف الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أبو نبهان للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154995 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء و�إ�صالح امل�ستودعات ،البناء ،حفر الآبار ،عمليات احلفر العميقة لآبار النفط �أو الغاز،
ت�أجري معدات الإن�شاء� ،صيانة و�إ�صالح اخلزائن الفوالذية ،الإن�شاء ،الإن�شاءات حتت املاء،
الإ�شراف على �إن�شاء املباين ،هدم املباين ،ت�أجري احلفارات� ،إن�شاء و�صيانة خطوط الأنابيب،
�إ�صالح امل�ضخات ،ن�صب ال�سقاالت ،البناء بالطوب ،معلومات عن الإن�شاء ،ا�ستخراج املعادن،
خدمات ا�ستخراج احلجارة ،تعبيد الطرق ،ا�ست�شارات �إن�شائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جند للطاقة والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154997 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الو�صافة االجتماعية (�أعمال خريية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �سهيل بهوان للأعمال اخلريية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154999 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كحوليات روح النعناع ،خال�صات فواكه كحولية ،برية مرة ،يان�سون كحويل� ،شراب يان�سون
كحويل ،م�شروبات فاحتة لل�شهية ،عرق ،م�شروبات مقطرة ،ع�صري تفاح ،كوكتيالت ،كورا�سو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155000 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحولية ،برية ،جعة زجنبيل ،برية �شعري منبت ملت ،ماء ال�شعري،
م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،م�شروبات م�صل اللنب ،م�ستح�ضرات بدون كحول
لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155002 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أع�شاب بحرية توابل ،با�ستا ،عجينة لوز ،يان�سون ،يان�سون جنمي ،حلويات لتزيني �أ�شجار
عيد امليالد ،منقوعات غري طبية ،منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام ،توابل
بودرة ،خبز بدون خمرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155004 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زالل بي�ض للطعام ،خال�صات طحالب للطعام ،جيالتني هالم ,للطعام ،دهون �صاحلة
للأكل� ،سمك الأن�شوفة غري احلي ،زبدة الفول ال�سوداين ،زبدة ،زبدة لب ال�شوكوالتة،
زبدة جوز الهند ،كرمية الزبدة ،زالل بي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155008 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حم�ضيات طازجة ،طحالب غري معاجلة لال�ستهالك الب�شري �أو احليواين ،ثمار اجلوز
فواكه ،حيوانات تعر�ض فـي حدائق احليوان ،حيوانات حية ،مواد غذائية للحيوانات،
�أ�شجار� ،أ�شجار خم�ص�صة لعيد امليالد ،جذوع �أ�شجار� ،شجريات� ،شوفان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155009 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أكيا�س كرات هوائية للعب ،طعم ا�صطناعي ل�صيد ال�سمك ،كب�سوالت مل�سد�سات لعب ,دمى
للحيوانات الأليفة� ،ألعاب حلقية� ،أ�شجار عيد امليالد من مواد تركيبية� ،أقوا�س للرماية،
�أدوات رماية ،حواف للزالجات� ،أرجوحات ،كرات للعب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155011 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدا�سات حمام� ،أغطية �أر�ضيات ،طبقات �أع�شاب ا�صطناعية ،ح�صر ل�صاالت الريا�ضة
البدنية ،ح�صر �أو مفار�ش �أو مدا�سات ،ورق جدران ،مم�سحات �أرجل ،ح�صر من الق�صب،
�سجاد �سيارات� ،سجاد ،ح�صر غري انزالقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155012 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شابك �أحذية� ،أبر� ،إبر احلذائني� ،إبر خياطة� ،إبر لآالت مت�شيط ال�صوف� ،إبر ربط� ،إبر
رتق� ،إبر ال�سروجية� ،إبر حياكة ،م�شابك للمالب�س ،ري�ش نعام اك�س�سوارات مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155013 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات مانعة النزالق الأحذية ،مالب�س �سائقي ال�سيارات ،لبا�س القدم� ،صنادل ا�ستحمام،
�أخفاف ا�ستحمام ،جوارب طويلة ،جوارب طويلة ما�صة للعرق ،كعوب للجوارب الطويلة،
برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة� ،أردية �سروالية ،لفاعات من ري�ش.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155016 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات (ت�أجري حمالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار ال�صفوة لال�ستثمار العقاري واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155018 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (بيع املواد الغذائية بكافة �أنواعها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سواق جانب النهر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155019 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات (ت�أجري حمالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار ال�صفوة لال�ستثمار العقاري واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155023 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات (ت�أجري العقارات ال�سكنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار ال�صفوة لال�ستثمار العقاري واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155038 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ستقبل الدقم للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155040 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية باجلملة توابل بودرة ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت،
حلويات بالنعناع ،كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،بن غري حمم�ص ،كارميل �سكاكر،
كري بهار� ،شاي� ،شوكوالتة ،توابل ،حلويات ،رقائق ذرة ،بوظة ،فطائر حمالة بانكيك،
ملح ،حمليات طبيعية ،بهارات ،دقيق للطعام ،دقيق البقول ،دقيق ذرة ،دقيق ال�شعري ،دقيق
�صويا ،طحني قمح ،ن�شا للطعام ،خمائر للعجني� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،بتي فور كعك،
�سكر ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،برغل للطعام الب�شري ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات كاكاو
باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،معكرون معجنات،
معكرونة ،ذرة مطحونة ،ذرة حمم�صة ،خبز ،دب�س للطعام ،قطر ال�سكر ،ع�سل نحل ،نودلز
معكرونة رقيقة ،فطائر ،معجنات ،ب�سكويت بالزبدة ،بيتزا �أرز� ،سميد� ،شوفان مطحون،
�شوفان مق�شر ،طعام �أ�سا�سه �شوفان ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة،
م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،خال�صة ال�شعري املنبت امللت,
للطعام� ،شعري منبت ملت ,لال�ستهالك الب�شري� ،شمع نحل لال�ستهالك الب�شري ،توابل
م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار ،ب�سكويت رقيق ه�ش� ،أقرا�ص �أرز ،حالوة طحينية،
�أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب� ،أطعمة خفـيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،لب الذرة ،دقيق لب
الذرة ،م�سحوق خبازة ،برغل ،طحني احلنطة ال�سوداء ،كرو�سان (نوع من املعجنات) ،خبز
بال�شوكوالتة ،عجائن للقلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العز للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155043 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي البخار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممود املر�شودي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155044 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطول الربميي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155045 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفق وبل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155046 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�شحيم املركبات ،مقاومة ال�صد�أ ،غ�سل املركبات ،تلميع املركبات،
�صيانة املركبات ،التلميع بالورني�ش ،تنظيف املركبات ،تغيري بطاريات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمال للأجنحة املفرو�شة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155047 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الهند�سة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمان لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155049 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االجتاهات احل�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155055 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة وافل اخلري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155057 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء� ،إن�شاء و�صيانة خطوط الأنابيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط للطاقة الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155058 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مولدات الكهرباء (متديد الكهرباء والطاقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكهرباء لتوليد الطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155060 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الكميم وامل�صار العمانية وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة ال�سور املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155061 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإن�شاءات الوطنية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155063 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (بيع الأع�شاب وم�ستح�ضرات التجميل والع�سل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ساور �صور احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155065 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق ،ترويج املبيعات للآخرين ،دعاية و�إعالن ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات
البيع بالتجزئة ،توفـري معلومات الإت�صال للتجارة والأعمال ،توفـري معلومات الأعمال
عن طريق مواقع الإنرتنت ،فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأعمال املرتابطة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155101 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أدوات الت�سلية واملعدات الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمان الأثرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155107 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفق املعاول ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155111 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س (جميع �أنواع املالب�س اجلاهزة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مها ال�ساملي ــة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155113 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة باملتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض النجاح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155318 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155320 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل بن �سعيد العامري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155324 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزهور والنباتات الطبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منارة الرمي�س التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :

-38-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1454

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155333 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سليم خالد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155334 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيــم العرو�ض خدمــات متعهدي احلف ــالت( ,ت�أجيــر كــو�ش وخي ــم وم�صــابيح الزينــة
للأعرا�س واملنا�سبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شواطي احليل املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155340 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ف�ساتني �أعرا�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عرو�س الق�صر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155354 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع لوحات جدارية مطبوعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أثر للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155355 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مي�سم جعالن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155358 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفـيفة ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية (�أعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي
الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قافلة امل�ستقبل للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155364 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترخي�ص امللكية الفكرية (الت�أكد من اخلدمة املقدمة بال�ضبط).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة فايز املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155365 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأقم�شة واملن�سوجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع فاروق الرئي�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155374 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيق الكرتوين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة املال�س العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155375 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر ،زيت الربغموت ،خ�شب معطر ،ماء معطر ،بخور ،زيوت عطرية ،خال�صات
زهور عطور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور ،زيوت للعطور والروائح ،زيوت لأغرا�ض الزينة،
�أيونون عطر ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور� ،أعواد البخور ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء،
معطر هواء مع �أعواد (عيدان) خ�شبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الريحان لتجارة العطور والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155377 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى تقدمي الوجبات وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فنادق ومنتجعات جبال احلجر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155380 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم� ،أردية �سروالية ،قبعات �أغطية للر�أ�س� ،سراويل حتتية� ،أحزمة مالب�س،
�سرتات ،جوارب ق�صرية� ،أربطة للجوارب ،قم�صان ،مالب�س ،قم�صان للريا�ضة ،جاكيتات
مالب�س ،نعال للبا�س القدم� ،أحذية ،مالب�س جلدية ،مالب�س للحفالت التنكرية ،قم�صان
ن�صف كم تي � -شريت� ،أحزمة للنقود مالب�س ،الكابات ،بنطال �ضيق ال�سراويل ،قم�صان
داخلية للريا�ضة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آمال ال�صقر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155383 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم �أو مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع الر�سيل للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155388 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل (حالق رجايل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو متيم الها�شمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155389 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قلعة العامرات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155392 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحور لل�ضيافة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155395 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سر الداخلية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155402 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (هايرب ماركت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�ساطعة للتنمية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155403 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�سام اخلدمات الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155404 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البهريه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155407 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رونق الو�شل العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155420 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ عمان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155421 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س وامل�ستلزمات التجميلية والكماليات واالك�س�سوارات والأواين املنزلية والعطور
والبخور واخللطات التجميلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليلى اخلرو�صية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155423 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة كاريزما
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155463 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبخري عطور ،زيوت للعطور والروائح ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور،
�صناعة عطور ،عطور زيوت طيارة� ،أعواد البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع جرنان ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155470 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التجارية ومكتب �إداري لل�شركة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي بي �أو بل�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155473 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات� ،إدارة العقارات ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الرائد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155477 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاج الأمرية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155491 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية (كنافة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شامخ للأعمال املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155493 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س ،تف�صيل املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :توا�صيف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155497 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات
مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوادر ظفار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155500 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الذهب واملجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شبري العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155949 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�ش�آت توريد املياه(توريد الكهرباء  -وحتليل املياه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بركاء للمياه والطاقة �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/16 :
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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 العالمــــــــــــــــــــة82652 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/9/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1056 :فـي 2014/4/27م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :موزاييك�س هولدينجز ليمتد ذ.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :كرم العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 14 :ر.ب� ،111:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/6/9 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/6/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة93180 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/1/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1164 :فـي 2016/10/2م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :فوك�سنت تريدينج ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة النجوم للتموين �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /7/3 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة93181 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/9/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1148 :فـي 2016/5/29م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :فوك�سنت تريدينج ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة النجوم للتموين �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/7/3 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/8/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة93184 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/9/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1148 :فـي 2016/5/29م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :فوك�سنت تريدينج ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة النجوم للتموين �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/7/3 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة101741 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/12/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1188 :فـي 2017/4/2م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :مولوي للعطور �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :عبدالكرمي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صور ،حمافظة جنوب ال�شرقية� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /6/9 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/6/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة142769 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/8/2 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1381 :فـي 2021/2/28م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :املرجان التجارية �ش�.ش.و
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :جنمة جمان الذهبية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1068:ر.ب� ،121 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/8/7 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/8/9 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة1013365 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 2009/39 :فـي 2009/10/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــكZHE JIANG DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD :

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :جنمة الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلوير اجلنوبية ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/7/20 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/9/9 :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 العالمــــــــــــــــــــة28651 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/3/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 778 :فـي 2004/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ن�ستله �سكن هيلث �إ�س�.إيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتور بايول انرتنا�شيونال ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :رو دي ليون � ،109سي ات�ش  1203جنيف� ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/2/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة99084 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/11/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1149 :فـي 2016/6/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ن�ستله �سكن هيلث �إ�س�.إيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتور بايول انرتنا�شيونال ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :رو دي ليون � ،109سي ات�ش  1203جنيف� ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/2/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة73624 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/5/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 990 :فـي 2012/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فدرال  -موغول برودكت�س � ،أنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فيديرال  -موغول برودكت�س يو �إ�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 27300 :وي�ست �إليفني مايل رود� ،ساوثفيلد� ،إم �أي ,48034
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/9/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة101070 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/1/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1165 :فـي 2016/10/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ح�ضارة ال�شرق الدولية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :جوهرة ال�شهباء احلديثة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 497 :ر.ب� ,312 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة103٨٧5 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/6/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1177 :فـي 2017/1/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بهجة الريان للم�شاريع احلديثة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :باقة الإبداع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 307 :ر.ب� ,120 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة136776 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/1/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1354 :فـي 2020/8/24م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نربا�س امليحة للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رياحني امل�سك لالعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111 :ر.ب� ,316 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115236 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/4/26 :م

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة139145 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1366 :فـي 2020/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للزراعة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة139961 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1368 :فـي 2020/11/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة139968 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1368 :فـي 2020/11/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة142588 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٢٩ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/٦/٢٣ :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ١٣٨٥ :فـي ٢٠٢١/٣/٢٨م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة144869 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٣٠ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/٨/١٧ :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ١٣٩١ :فـي ٢٠٢١/٥/٩م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة144871 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/٨/١٧ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ١٣٩١ :فـي ٢٠٢١/٥/٩م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للأغذية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :زاهب للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1010 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة138867 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2021/4/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1364 :فـي 2020/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سيف بن علي بن �سيف املزاحمي للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :الرائحة العطرية املتميزة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127675 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/8/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1302 :فـي 2019/7/21م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة ال�صلطي املتحدة للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ت�سعني درجة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/8 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126692 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1290 :فـي 2019/4/28م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ثقة االختيار للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ثقة االختيار للتجارة املجموعة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 797 :ر.ب� ,117 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78117 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/4/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1036 :فـي 2013/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78118 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/4/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1036 :فـي 2013/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78119 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/4/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1036 :فـي 2013/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78120 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/4/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1036 :فـي 2013/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78121 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة28 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/4/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1036 :فـي 2013/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78122 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78123 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78124 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

-71-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٤

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78125 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78126 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78127 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78128 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78129 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78130 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1018 :فـي 2013/6/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :قناة اجلزيرة للأطفال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :قنوات �شبكة اجلزيرة الإعالمية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،23123 :الدوحة ,قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2014/1/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة33163 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٧٩٦ :فـي ٢٠٠٥/٨/١م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تي.جي.اي.فرايديز اوف مين�سوتا انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تي جي �أي فرايديز فران�شيزور ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 19111 :داال�س باركواي� ،سويت  ،165داال�س ،تي اك�س ،75287
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة33164 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٧٩٦ :فـي ٢٠٠٥/٨/١م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تي.جي.اي.فرايديز اوف مين�سوتا انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تي جي �أي فرايديز فران�شيزور ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 19111 :داال�س باركواي� ،سويت  ،165داال�س ،تي اك�س ،75287
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة58353 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠١٠/١٢/١٤ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٩٩ :فـي ٢٠٠٩/١١/١٥م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تي.جي.اي فرايدز اوف مين�سوتا,انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تي جي �أي فرايديز فران�شيزور ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 19111 :داال�س باركواي� ،سويت  ،165داال�س ،تي اك�س ,75287
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة80234 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/6/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ١٠٤٩ :فـي ٢٠١٤/٣/٩م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نيو �إيرا كاب كو� .إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيو �إيرا كاب ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 160 :ديالوي ــر �أفينيــو ،بافالو ،نيويـ ــورك  ،14202الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة80235 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1041 :فـي 2014/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نيو �إيرا كاب كو� .إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيو �إيرا كاب ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 160 :ديالوي ــر �أفينيــو ،بافالو ،نيويـ ــورك  ،14202الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة80236 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1044 :فـي 2014/1/26م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نيو �إيرا كاب كو� .إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيو �إيرا كاب ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 160 :ديالوي ــر �أفينيــو ،بافالو ،نيويـ ــورك  ،14202الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
-77-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٤

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة80237 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠١٤/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1052 :فـي 2014/3/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نيو �إيرا كاب كو� .إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيو �إيرا كاب ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 160 :ديالوي ــر �أفينيــو ،بافالو ،نيويـ ــورك  ،14202الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة80238 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1044 :فـي 2014/1/26م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نيو �إيرا كاب كو� .إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيو �إيرا كاب ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 160 :ديالوي ــر �أفينيــو ،بافالو ،نيويـ ــورك  ،14202الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة80239 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1044 :فـي 2014/1/26م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نيو �إيرا كاب كو� .إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيو �إيرا كاب ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 160 :ديالوي ــر �أفينيــو ،بافالو ،نيويـ ــورك  ،14202الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة80240 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1044 :فـي 2014/1/26م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نيو �إيرا كاب كو� .إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيو �إيرا كاب ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 160 :ديالوي ــر �أفينيــو ،بافالو ،نيويـ ــورك  ،14202الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة80241 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1044 :فـي 2014/1/26م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نيو �إيرا كاب كو� .إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيو �إيرا كاب ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 160 :ديالوي ــر �أفينيــو ،بافالو ،نيويـ ــورك  ،14202الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55101 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 887 :فـي 2009/5/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أنيتامي فيتن�س ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سلف ا�ستيم براندز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 111 :ويــر درايــف ،وودب ــوري ،ميني�سوت ــا  ،55125الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة105598 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/7/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1188 :فـي 2017/4/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أنيتامي فيتن�س ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سلف ا�ستيم براندز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 111 :ويــر درايــف ،وودب ــوري ،ميني�سوت ــا  ،55125الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55101 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 887 :فـي 2009/5/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سلف ا�ستيم براندز ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أنيتامي فيتن�س فران�شيزور ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 111 :ويــر درايــف ،وودب ــوري ،ميني�سوت ــا  ،55125الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة105598 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/7/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1188 :فـي 2017/4/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سلف ا�ستيم براندز ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أنيتامي فيتن�س فران�شيزور ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 111 :ويــر درايــف ،وودب ــوري ،ميني�سوت ــا  ،55125الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة20403 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/2/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 749 :فـي 2003/8/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جيم  -مارك ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تي �سي بي براندز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :بالزا درايف� ،سيكوك�س ،نيوجري�سي  ،07094الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة52991 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/10/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 879 :فـي 2009/1/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جيم  -مارك ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تي �سي بي براندز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :بالزا درايف� ،سيكوك�س ،نيوجري�سي  ،07094الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة82743 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/9/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1056 :فـي 2014/4/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ن�ستله �سكن هيلث �إ�س�.إيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتور بايول انرتنا�شيونال ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :رو دي ليون � ،109سي ات�ش  1203جنيف� ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/2/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة82744 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/11/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1059 :فـي 2014/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ن�ستله �سكن هيلث �إ�س�.إيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتور بايول انرتنا�شيونال ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :رو دي ليون � ،109سي ات�ش  1203جنيف� ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/2/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/13 :م
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ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التجــارة وال�صناعــة وترويـ ــج اال�ستثمار �إلى �أن ـ ــه ق ــد وقــع خطـ ـ�أ مـ ــادي عنـ ــد
ن�ش ــر �إعــالن انتهـاء �أعمال الت�صفي ــة ل�شرك ــة مدينة الن ــور املتحـ ــدة �ش.م.م ،املن�ش ــور فـ ـ ــي
اجلريـدة الر�سميـة العـدد ( ،)١٤٠٦ال�صـادر بتاريـخ  ٢٧حمرم ١٤٤٣هـ ،املوافـ ــق � ٥سبتمرب ٢٠٢١م،
�إذ ورد رقم ال�سجل التجاري كالآتـ ــي:
١١٦٢٢٧٩
وال�صحيــح هـــو:
١١٦٢٢٧٠
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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�شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدع ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البدع ال�شاملة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٢٣٤٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة االظاهرة
�ص.ب ٥٠١ :ر.ب٥٠٠ :
هاتف رقم٩2٦٢٥2١٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 ب�ستان ينقل للم�شاريع الرائدة �ش.م.م
يعلن �شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�ستان ينقل للم�شاريع
الرائدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٨٣٣٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة االظاهرة
�ص.ب ٥٠١ :ر.ب٥٠٠ :
هاتف رقم٩2٦٢٥2١٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 م�شاريع بر ناهل العاملية �ش.م.م
يعلن �شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع بر ناهل
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٦٣٨٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة االظاهرة
�ص.ب ٥٠١ :ر.ب٥٠٠ :
هاتف رقم٩2٦٢٥2١٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
مبارك بن �سامل بن مبارك البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جبال ال�ضاحية للم�شاريع التجارية  -ت�ضامنية
يعلن مبارك بن �سامل بن مبارك البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال ال�ضاحية للم�شاريع
التجارية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢٢٤٤٥٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٧٥ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٢٣٢١١٩٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن �أحمد امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شاملة للأثاث والديكور �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سعيد بن �أحمد امل�شيخي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شاملة للأثاث والديكور
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٠٩٤٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٣٥٤٤٣٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اعمار للخدمات الفنية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اعمار للخدمات
الفنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٥٨٦٥٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرزخ ٢٠٢٢/٥/١٨م ،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 الآتـي:
الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - ٣٧٠٩ :مبنى رقم١٠٤٣ :
�ص.ب ٣٣٨ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم ٢٤١١٦٩٣٦ :فاك�س رقم٢٤١١٧١٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن را�شد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن �سعيد بن را�شد العي�سائي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن را�شد العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل بن �سعيد بن را�شد
العي�سائي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٠٦٧١٤٥وللم�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 �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٢٨٠٨٩٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
�سلطان بن �سامل بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع اخلليج املا�سية  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن �سامل بن عبداللـه البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع اخلليج
املا�سية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤١٥٥٢و،فقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٤١٤ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٧١٧٧٥٥١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 عامر بن حممد ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املحور العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٤٨٦٦١و،فقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٠م ،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 الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٢٨٧٦٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن را�شد بن �أحمد العيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الرداء الأحمر املميز للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعيد بن را�شد بن �أحمد العيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرداء الأحمر املميز
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٤٨٩٨٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٧٣٩٦٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إجنازات اخلليج املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �إجنازات اخلليج املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٦٩٤٨٥وللم�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 ٥٥٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٦٢٢٢ - ٢٢٣٦٨٤٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 ريا�ض �سناو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة ريا�ض �سناو للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرقـم  ،٦٠٢٢١٠٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم97466012 - ٢٢٣٦٨٤٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن حممود بن را�شد الرندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أهال الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن حممود بن را�شد الرندي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أهال الدولية للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٥٧٤١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٨م ،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 بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩١١٠٠٠٥٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
فرزين بن روح اللـه بن ن�صر اللـه العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فرزين بن روح اللـه العجمي �ش�.ش.و
يعلن فرزين بن روح اللـه بن ن�صر اللـه العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فرزين بن
روح اللـه العجمي �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٥٨١٨٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الأن�صب  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٤٢٨٣٠٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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�آ�سياء بنت ماجد بن عبداللـه اله�شامية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتكار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن �آ�سياء بنت ماجد بن عبداللـه اله�شامية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة االحتكار للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،امل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥١٣٩٨٦٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٦م ،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:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٨٩ :ر.ب٦٢٠ :
هاتف رقم٩٢٣١٠٣٧١ :
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
�سلوى بنت حمود بن �سامل احلارثية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول التحفيز �ش.م.م
تعلن �سلــوى بنــت حمــود بن �سالــم احلارثيـة �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة حلول التحفيز
�ش.م.م ،امل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٤٩٠٢وللم�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:
�ص.ب ١٦١٩ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٣٧٢٣٥٥ :
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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من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط اخلليج العاملي للمقاوالت �ش.م.م
يعلن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط اخلليج العاملي
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥١٥٤٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٦ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٧٧٨٠٧٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن حممد الفاخري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد ال�سيابي وعبداللـه الفاخري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حممد الفاخري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد ال�سيابي
وعبداللـه الفاخري للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٤٥٣٢٣٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٤م ،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 ٤٦٧ :ر.ب١٠٠ :
هاتف رقم٩٩٣٢٢١٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حامت بن نور حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكويت الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن حامت بن نور حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكويت الوطنية
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٨١٠٩وللم�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:
هاتف رقم٩٩٦٧٤٦٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االرتباط العاملية �ش.م.م
يعلن فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االرتباط العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٢٥٦٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٩م ،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:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٤٤٤ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٩٠٤٠٤٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 امللكي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلوقاين املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلوقاين املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٠٨٨٦وللم�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 ١٠٩٨ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٢٣٢٨٢٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن نا�صر بن �صالح امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور �إبراء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن نا�صر بن �صالح امل�سكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صقور �إبراء للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٦٠٦٩٩٣٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ٢٣ :ر.ب٤١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 عبداللـه الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زامن املتحدة �ش.م.م
يعلن بدر بن �سامل بن عبداللـه الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زامن املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلــة لـدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٥٣٢٣وفق ــا التف ــاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ
٢٠٢١/٧/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٧٨٢ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم٩٨٩٦٧٧٧٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �سهيل بن معي�ضد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوافـي للم�شاريع املتميزة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سهيل بن معي�ضد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الوافـي للم�شاريع
املتميزة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥١٧١٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٩٣٣ :ر.ب511 :
هاتف رقم95518085 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 علي بن را�شد القنوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الطيف الأزرق الوطنية  -تو�صية
يعلن حمود بن علي بن را�شد القنوبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الطيف الأزرق
الوطنية  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٩١٦٠وللم�صفي
وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٩٠ :ر.ب٤٢٠ :
هاتف رقم٩٨٨٨١٠٢٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �شريحممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن �شري للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �شريحممد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بن �شري للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٦٣٤٦وللم�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 ٤٦٢ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٥٢٣٢٠٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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يحيي بن عبداللـه بن ربيع النهدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جند العامرات ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلن يحيي بن عبداللـه بن ربيع النهدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جند العامرات ال�شاملة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٥٥٨٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٦٣٤٧٤٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ماجد الفطيم مل�ساهمات م�شاريع املدن املتكاملة �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ماجد
الفطيم مل�ساهمات م�شاريع املدن املتكاملة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٣٢١٢٨٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٥٠٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم ٢٤٧٨٦١٥١ - ٢٤٧٠٧٦٥٤ :فاك�س رقم ٢٤٧٨٦٧٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يا�سر بن خلف بن حممد احلميدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة قريات للأعمال �ش.م.م
يعلن يا�سر بن خلف بن حممد احلميدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ل�ؤل�ؤة قريات للأعمال
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٥٩٩٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م ،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 العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩١٢٠٦٠٤٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
ح�سن بن مراد بن ح�سن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع ال�شم�س الذهبية للتجارة والزراعة  -تو�صية
يعلن ح�سن بن مراد بن ح�سن البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعاع ال�شم�س الذهبية
للتجارة والزراعة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٥٩٠٤٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٨٨٢ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٥٩٣٩٣٩٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوارج �ش.م.م
يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
البوارج �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٨١٥٦٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٧٣٠ :ر.ب١٢٢ :
هاتف رقم٢٤٧٨٠٤٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حماجر الوادي �ش.م.م
يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
حماجر الوادي �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٩٧٢٢٠وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٧٣٠ :ر.ب١٢٢ :
هاتف رقم٢٤٧٨٠٤٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
-101-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٥٤

مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفوة اخلوير للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املحا�سب املال ــي الدول ــي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �صف ـ ــوة
اخلوير للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٠٥٨٢٢وللم�صفي
وحـده حق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٣٤ :ر.ب٣٢٠ :
هاتف رقم٩٩٦٠٢٦٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 را�شد بن ها�شل الربامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل وعلي وجمعة �أبناء را�شد بن ها�شل الربامي  -ت�ضامنية
يعلن علي بن را�شد بن ها�شل الربامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل وعلي وجمعة
�أبناء را�شد بن ها�شل الربامي  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣٠٣١٥٥١وللم�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 ٣٢٢ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٦٠١٨٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 عبدالر�سول بن داد حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روح البنف�سج العاملية  -ت�ضامنية
يعلن عبداللــه بن عبــدالر�سول بن داد حمم ــد البلو�شي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة روح
البنف�سج العاملية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢١٧٣٥٩
وللم�صفي وحـده حـق متثيل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١٠١٠ :ر.ب٣٢٠ :
هاتف رقم٩٥٥٣٠٨٧١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
حثيث بن �سلطان بن خمي�س الزرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حثيث وحممد �أبناء �سلطان الزرعي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حثي ــث ب ــن �سلط ــان بن خمي�س الزرعي �أنـه يق ـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة حثي ــث وحممـ ــد
�أبناء �سلطان الزرعي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٧٣٤٠٤وللم�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 ٤٠ :ر.ب٤٠٠ :
هاتف رقم٩٩٧٩٩٩٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن خمي�س بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية اجلديدة لتجهيزات املباين �ش.م.م
يعلــن حممـ ــد بن خمي�س بن عل ــي العجمــي أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التقني ــة اجلديـ ــدة
لتجهيزات املباين �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٢١٢٧وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٠٠٠٣١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 را�شد بن العبد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القنا�ص الربونزي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن را�شد بن العبد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القنا�ص الربونزي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥١٢٩٠١٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٦م ،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 رقم٩٥٨٩٩٩٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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مالك بن �سليم بن را�شد ال�شق�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شق�صي واملحروقي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مالك بن �سليم بن را�شد ال�شق�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شق�صي واملحروقي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠١٣٦٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠18/٨/٢١م ،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:
�ص.ب ٤٤٢ :ر.ب١١٣ :
هاتف رقم٩٨٥٢٢٤٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 دغمال بن را�شد الغيالين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو دغمال الغيالين للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن دغمال بن را�شد الغيالين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو دغمال الغيالين
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٤١١٩١٧٧وللم�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 ٢٨٧ :ر.ب٤١٦ :
هاتف رقم٩٢٢١٤٩٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمود بن حميد بن نا�صر احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام املحيول للتجارة  -تو�صية
يعلن حمود بن حميد بن نا�صر احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة و�سام املحيول للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١١٥٤٦وللم�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 18 :ر.ب415 :
هاتف رقم٩٨١٨٨٥٨٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �أ�شراقة جعالن الع�صرية  -تو�صية
يعلن حمود بن حميد بن نا�صر احل�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�شراقة جعالن الع�صرية -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٦٢٠١وللم�صفي وحـده حق
متثيـل 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 18 :ر.ب415 :
هاتف رقم٩٨١٨٨٥٨٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �سعيد بن عو�ض باعباد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاعم الو�سطى �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن عو�ض باعباد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطاعم الو�سطى �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤١٢٣٢وللم�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 ١٤٩ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٣٣٨٧٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 امناء لال�ستزراع ال�سمكي �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن عو�ض باعباد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امناء لال�ستزراع ال�سمكي
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٥٣٥٤وللم�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 ١٤٩ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٣٣٨٧٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �إبداع امل�ستقبل اللوج�ستية �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن عو�ض باعباد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إبداع امل�ستقبل اللوج�ستية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٦١٦٩وللم�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 ١٤٩ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٣٣٨٧٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �إبداع امل�ستقبل للتنمية �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن عو�ض باعباد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إبداع امل�ستقبل للتنمية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٥٥٧٤وللم�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 ١٤٩ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٣٣٨٧٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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كامل بن عو�ض بن �آدم �صواخرون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحا�صيل الزراعية  -ت�ضامنية
يعلن كامل بن عو�ض بن �آدم �صواخرون أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املحا�صيل الزراعية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠٩١٣٢١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٤٣٧٠٦٠٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة �شرق اخلليج للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سامل بن حممد الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منارة �شرق اخلليج
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٤٢٧٢
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠١٧٢٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع امللتقى املت�ألقة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع امللتقى
املت�ألقــة للتجــارة  -ت�ضامنيــة ،وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم ،١٢٣٨٦٣٠
وللم�صفي وحده حـ ـ ــق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـة
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 ٥٢٦ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 علي البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن حميد بن حممد ال�شبلي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سامل بن علي البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي بن حميد بن حممد
ال�شبلي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٠٧٧٠٥٠وللم�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 �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٦٤٤٤١٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 نا�صر بن �سيف الرحمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن نا�صر بن �سيف الرحمي �ش�.ش.و
يعلن �سيف بن نا�صر بن �سيف الرحمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيف بن نا�صر بن �سيف
الرحمي �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٢١٣٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٥م ،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 الآتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٠ :ر.ب٣١٨ :
هاتف رقم٩٩١٥٠١٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �سامل بن عامر الرزيقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح اخلالدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن عامر الرزيقي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيح اخلالدية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٥٠٤٥وللم�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 ٢١ :ر.ب٤١٧ :
هاتف رقم٩٢٣٢٢٣٧٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حمد بن �سعيد احلرتو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حمد بن �سعيد احلرتو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سراج ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٣٩٢٣وفقا التفاق ال�شركا ــء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٢م ،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 �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٣٤٤٢٩٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عامر بن �سعيد بن �سويعد ال�سيفي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات بابل العاملية  -تو�صية
يعلن عامر بن �سعيد بن �سويعد ال�سيفي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خريات بابل العاملية -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٢٢٠٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92600667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خليفة بن �سعيد بن حممد ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بل�سم التميز الدولية �ش.م.م
يعلن خليفة بن �سعيد بن حممد ال�سنيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بل�سم التميز الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٣٧٣٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٢٧٩٢٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حممد اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد �شاذون العاملية �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن حممد اخلرو�صي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجماد �شاذون
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٠٩٥٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٤٧ :ر.ب٣٢٣ :
هاتف رقم٩٩٤٤٤٢٠٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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يعرب بن �سيف بن عبداللـه الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النهروان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يعرب بن �سيف بن عبداللـه الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النهروان للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٣٧٤٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٥٥٥٤٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن ح�سن الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة املوحدة �ش.م.م
يعلن حمد بن ح�سن الربيكي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجمة املوحدة �ش.م.م ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٦٥٨٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٥٧٢٢٠٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حمد بن حممد الربيعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفي�ض لت�أجري املعدات واخلدمات التجارية �ش.م.م
يعلن را�شد بن حمد بن حممد الربيعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفي�ض لت�أجري املعدات
واخلدمات التجارية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم،١٣٢٠٣١٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥:ر.ب٣١٦ :
هاتف رقم٩٩٣٨٢٣٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 خمي�س بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع العجمي املتطورة �ش.م.م
يعلـ ــن حمم ــد بن خمي ــ�س بن علــي العجمي �أنـ ــه يقـ ــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريــع العجم ــي
املتطورة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٥٦٥٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٠٠٠٣١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 الدكتور عمر البلو�شي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سماء الالمعة املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب الدكتور عمر البلو�شي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة ال�سماء الالمعة املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٦٢٧٣٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -مبنى املديرية العامة حلماية امل�ستهلك  -الطابق الثالث  -مكتب رقم١٦ :
�ص.ب ١١٢٦ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم ٢٦٨٤٤٥٩٩ :فاك�س رقم٢٦٨٤٣٤٣٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �سعيد بن حممد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمرد العربي احلديث  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سعيد بن حممد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزمرد العربي احلديث -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٤٠٩٢وللم�صفي وحـده حق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٦٦٢٥٢٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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حمد بن علي بن حمد الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سبيل لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن حمد بن علي بن حمد الغافري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سبيل لال�ستثمار �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٥١٤٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٨٥٠٧٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 ال�سبيل العاملية �ش.م.م
يعلن حمد بن علي بن حمد الغافري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سبيل العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٣٨٤٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٨٥٠٧٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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جوبني جلوري جوزيف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأذكياء العاملية املتميزة �ش.م.م
يعلن جوبني جلوري جوزيف �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأذكياء العاملية املتميزة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٧٣١٠وللم�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 �شمال الباطنة
�ص.ب ١٧٠ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٦٩١٦٠٠٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 م�سعود بن تعيب العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالج جديران للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن م�سعود بن تعيب العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أفالج جديران للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٩٠٨١وللم�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 ١٢٧ :ر.ب٤١٦ :
هاتف رقم٩٨٨٨٣٨٧٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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�شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صالة تنعم للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلن �شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صالة تنعم للم�شاريع
التجارية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٨٦٣٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظةالظاهرة
�ص.ب ٥٠١ :ر.ب٥٠٠ :
هاتف رقم٩٢٦٢٥٢١٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
حميد بن مبارك بن �سعيد املطاعني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطاللة املحيول للتجارة  -تو�صية
يعلن حميد بن مبارك بن �سعيد املطاعني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أطاللة املحيول
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٥١١٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٨ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٨١٨٨٢٨٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ا�ستربق املطاعني و�شريكته للتجارة  -تو�صية
يعلن حميد بن مبارك بن �سعيد املطاعني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو ا�ستربق املطاعني
و�شريكته للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٩٥١٠٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٨ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٨١٨٨٢٨٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو العذراء للتجارة  -تو�صية
يعلن حميد بن مبارك بن �سعيد املطاعني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو العذراء للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٢٥٠١وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة 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 ١٨ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٨١٨٨٢٨٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحمن بن علي بن �شياح الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق بابل ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالرحمن بن علي بن �شياح الكثريي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �آفاق بابل ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1164144ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن �أحمد بن حممد ال�صلتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شروق للحدادة والأملنيوم �ش.م.م
يعلـن �سلطــان بن �أحم ــد بن حممــد ال�صلتــي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ال�شـ ــروق للحـ ــدادة
والأملني ــوم �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1731041ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عدي بن علي بن �صالح ال�صلتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر امللكي املتميز  -ت�ضامنية
يعلـن عدي بن علي بن �صالح ال�صلتي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ج�سر امللكي املتميز  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1273195ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة عبداللـه بن حميد بن �سليم
القم�شوعي وولده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3196844ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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قي�س بن عبدال�صمد بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب القلعة احلديثة  -تو�صية
يعلـن قي�س بن عبدال�صمد بن علي العجمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة باب القلعة احلديثة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1137153ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن حمد بن خويدم امل�شيفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القامو�س �ش.م.م
يعلـن �سال ــم بن ح ــمد بن خويـ ــدم امل�شيفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة القامـ ـ ــو�س �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1539434ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إ�سماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إ�سماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلـن �إ�سماعيل بن عبداللـه بن مراد البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �إ�سماعيل بن عبداللـه بن
مراد البلو�شي و�شريكه  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3122905ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي و�سامل بني خرو�ص للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة علي و�سامل بني خرو�ص
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1204980
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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وليد بن خليفة بن �سامل املحذوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر البدعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن وليد بن خليفة بن �سامل املحذوري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ج�سر البدعة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1598554ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن خليفة بن حممد احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املح�ضار العاملية �ش.م.م
يعلـن �سامل بن خليفة بن حممد احلرا�صي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة املح�ضار العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1163718ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صفية بنت �سامل بن علي القرنية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو راكان البحري للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن �صفية بنت �سامل بن علي القرنية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة �أبو راكان البحري للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1071979ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
خالد بن �سامل بن خمي�س ال�صويل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل ودام الغاف  -تو�صية
يعلـن خالد بن �سامل بن خمي�س ال�صويل ب�صفـته امل�صفي ل�شركة معامل ودام الغاف  -تو�صية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1316562ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن عبداللـه بن هالل الكيومي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكهف الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن عبداللـه بن هالل الكيومي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�شاريع الكهف الوطنية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،80703425ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن الناعبي العاملية �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ابن الناعبي العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1281261ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الناعبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الناعبي للتجارة واملقاوالت -
تو�صي ــة ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1061518ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرخاء الرائدة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الرخاء الرائدة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1695010ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الناعبي و�شركاه للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الناعبي و�شركاه للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1168128ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحافل املتحدة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة املحافل املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1106642ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن خمي�س بن حمد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �ضلع للتجارة  -تو�صية
يعلـن حمد بن خمي�س بن حمد احلو�سني ب�صفـته امل�صفي ل�شركة جبال �ضلع للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3196305ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �إبراهيم بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي البلو�شي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن �إبراهيم بن علي البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة علي البلو�شي و�أوالده
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1238861ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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را�شد بن عيد بن خلفان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر احلارة الذهبي  -تو�صية
يعلـن را�ش ــد بن ع ــيد بن خلفــان البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �صق ــر احل ــارة الذهبــي -
تو�صيــة ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1250932ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�سعود بن �أحمد بن �سعيد ك�شوب
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفحة العود العربية للتجارة  -تو�صية
يعلـن م�سعـ ــود بن �أحم ــد بن �سعي ــد ك�شوب ب�صفـته امل�صفي ل�شركة نفحـ ــة العـ ــود العربيـ ــة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1106202ع ــن انته ــاء
�أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن حبيب بن مراد الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء حبيب مراد  -تو�صية
يعلـن حممد بن حبيب بن مراد الرئي�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أبناء حبيب مراد  -تو�صية،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1272098ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حامت بن حممد بن �أحمد ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطاللة �صحار العاملية  -تو�صية
يعلـن حامت بن حممد بن �أحمد ال�شيزاوي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أطاللة �صحار العاملية -
تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1263917ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج الفنية �ش.م.م
يعلـن مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات ب�صفـته امل�صفي ل�شركة اخللي ــج الفني ــة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1012199ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أركان م�سقط الوطنية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور جمان للتموين �ش.م.م
يعلـن مكتب �أركان م�سقط الوطنية ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ن ــور جمـ ــان للتموي ــن �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1155951ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن خلفان بن �سيف العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفكار ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن خلفان بن �سيف العربي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الأفكار ال�شاملة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1734091ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الأولى للأعمال �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـته امل�صفي لل�شركة العاملية الأولى للأعمال
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1819909ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العرا�سم ال�سمراء للتجارة  -تو�صية
يعلـن حمود بن �سامل بن عبداللـه العلوي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة العرا�سم ال�سمراء للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1022016ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ر�ضوان بن عو�ض بن عا�شور القعيطي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القعيطي املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلـن ر�ضوان بن عو�ض بن عا�شور القعيطي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة القعيط ــي املتح ــدة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1274170ع ــن انته ــاء
�أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمود بن عبداللـه بن �سيف العمراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حم ــود بن عبدالل ــه بن �سي ــف العمران ــي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة العمـ ــارة للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3133001ع ــن
انته ــاء أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمار بن عبداللطيف بن �إ�سماعيل الكمايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال هرمز للتجارة �ش.م.م
يعلـن عمار بن عبداللطيف بن �إ�سماعيل الكمايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أجيال هرمز
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٣٢١٤٠٧٩ع ــن انته ــاء
�أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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هالل بن عامر بن هالل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �إبراهيم اجلابري للتجارة  -تو�صية
يعلـن هالل بن عامر بن هالل اجلابري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أبو �إبراهيم اجلابري
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٦٢١٨ع ــن انته ــاء
�أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي بن حمد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ف�ضاء حيبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن حمد ال�سعيدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة ف�ضاء حيبي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٥١٨١ع ــن
انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن �أحمد بن حممد النهدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سباح اخلري ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلـن عادل بن �أحمد بن حممد النهدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�سباح اخلري ال�شاملة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٩٩٢٤ع ــن انته ــاء
أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن را�شد بن حممد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق �صحم العاملية �ش.م.م
يعلـن حممد بن را�شد بن حممد ال�سعيدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة طريق �صحم العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٧٦٩٥ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن �أحمد بن نا�صر اجله�ضمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثالثي العاملي �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن �أحمد بن نا�صر اجله�ضمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الثالثي العاملي
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٠٧٠٦ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن مبارك بن م�سلم اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول ال�سالمة ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن مبارك بن م�سلم اجلابري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة حلول ال�سالمة ال�شاملة
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٩٤٣٥ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خليل بن �إبراهيم بن �صالح ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيوت �صحار العقارية  -ت�ضامنية
يعلـن خليل بن �إبراهيم بن �صالح ال�شيزاوي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة بيوت �صحار العقارية -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨١٩٠٣عن انتهاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن را�شد بن علي امل�شيفـري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حوراء الباطنة للتجارة -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن را�شد بن علي امل�شيفري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة حوراء الباطنة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٤٩٨٨٩ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رابط املدينة الدولية للخدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة رابط املدينة
الدولية للخدمات �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣٣٨٤٨٤
ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمود بن عبداللـه بن �سيف العمراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخبز الذهبي  -تو�صية
يعلـن حمود بن عبداللـه بن �سيف العمراين ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة املخبز الذهبي  -تو�صية،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٩١٣٩٧ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سني بن را�شد بن نا�صر البداعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أبناء البداعي احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سني بن را�شد بن نا�صر البداعي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع �أبناء البداعي
احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٨٩٨٢٣ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أ�سامة بن عبداللـه بن حميد اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن حميد بن �سامل اخلرو�صي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أ�سامة بن عبداللـه بن حميد اخلرو�صي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة عبداللـه بن حميد بن
�سامل اخلرو�صي و�أوالده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،٣١٢٨٦١٠ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نا�صر بن حمد بن نا�صر ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر �صحار املتحدة �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن حمد بن نا�صر ال�شبلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة بدر �صحار املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤٨٨٧٧ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عابر �سبيل العاملية  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن حم ــد ب ــن نا�ص ــر ال�شبلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة عابر �سبي ــل العامليـ ـ ــة -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٣٢٦٠ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن عبيد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ح�سان ال�سعدي للتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن نا�صر بن عبيد ال�سعدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أبو ح�سان ال�سعدي للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٥٠٢١٢ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن حممد بن �سليمان الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع فخر العار�ض  -ت�ضامنية
يعلـن �سلطان بن حممد بن �سليمان الكلباين ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع فخر العار�ض -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩١٤٩٥ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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م�صطفى بن �سعيد بن عبدللـه الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهل الريحان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن م�صطفى بن �سعيد بن عبدللـه الرو�شدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �سهل الريحان
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٢٠٩٩ع ــن
انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن ربيع الري�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة �صحار املا�سية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سامل بن ربيع الري�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة منارة �صحار املا�سية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٧٨٠٦ع ــن
انته ــاء أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلة ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة فلة ال�شرقية للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٢٣٧٣ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فهد بن �سامل بن مربوك الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة ال�شويعي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن فهد بن �سامل بن مربوك الرواحي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة زهرة ال�شويعي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣٧٥٢١ع ــن
انته ــاء أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أ�سعد بن �سعيد بن نا�صر املعويل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور القمر �ش.م.م
يعلـن �أ�سعد بن �سعيد بن نا�صر املعويل ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة نور القمر �ش.م.م ،وامل�سجل ــة
لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤٥٧٢٨ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن �إبراهيم بن كرم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال احلارة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن �إبراهيم بن كرم البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الرمال احلارة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٥٨٤٤ع ــن
انته ــاء أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن را�شد بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ساكن للأعمال ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن خالد بن را�شد بن حممد البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�ساكن للأعمال ال�شاملة
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٦٦٨٧ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن حممد بن مبارك النعيمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خالد بن حممد بن مبارك النعيمي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلـن خالد بن حممد بن مبارك النعيمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة خالد بن حممد بن
مبارك النعيمي وولده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣٢٣٩٩٢٦ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمد بن نا�صر بن �سيف احلرملي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق ا�سماعية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن نا�صر بن �سيف احلرملي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة رونق ا�سماعية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٠٧٨٩ع ــن
انته ــاء أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الربا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلعة ال�صحراء للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الربا�شدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة قلعة ال�صحراء
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٥٢٦٩٩ع ــن انته ــاء
�أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن خليفة بن علي احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�سى اخلابورة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن خليفة بن علي احلو�سني ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة مر�سى اخلابورة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٩٠٣١٥ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن �سويرح بن حامد الرحبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع م�سقط ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سويرح بن حامد الرحبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة روائع م�سقط ال�شاملة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٧٤٠٢ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�شهاب بن �سامل بن حممد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البادي و�شريكته للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �شهاب بن �سامل بن حممد البادي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة البادي و�شريكته للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤١٩٨٩ع ــن
انته ــاء أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن مبارك بن م�سلم اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدفوف الدولية �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن مبارك بن م�سلم اجلابري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الدفوف الدولية �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٢٢٠٦ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن عبدالأمري بن عبداللـه اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سور اللواتيا للتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن عبدالأمري بن عبداللـه اللواتي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �سور اللواتيا للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٤١٠٦ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن م�صبح بن حممد ال�سريحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا لوى احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن م�صبح بن حممد ال�سريحي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة مزايا لوى احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٩٧٤٣ع ــن
انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن ربيع الري�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات لوى الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سامل بن ربيع الري�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة مرتفعات لوى الع�صرية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٠٧٦٣ع ــن
انته ــاء أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حكيم بن خالد بن علي العوائد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جممع ال�ضمان الطبي  -ت�ضامنية
يعلـن حكيم بن خالد بن علي العوائد ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة جممع ال�ضمان الطبي -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨٦٦٧٥ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن علي بن حممد الغفيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة حرمول للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن علي بن حممد الغفيلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة ل�ؤل�ؤة حرمول للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧٩٨٩٢ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد يو�سف حممد عثمان
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد للتجهيزات الطبية �ش.م.م
يعلـن خالد يو�سف حممد عثمان ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة خالد للتجهيزات الطبية �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٩٤٥٥ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن العقيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع درر املنرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن �سامل بن العقيد املقبايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع درر املنيـ ــرة
للتجـ ــارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٦٥٦٦٠
ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن مطر بن خالد اجل�سا�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفاء الظاهرة للم�شاريع اللوج�ستية  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن مطر بن خالد اجل�سا�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �صفاء الظاهرة للم�شاريع
اللوج�ستية  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٢٩١٣ع ــن
انته ــاء أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حمد بن مرهون العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبتكر �ش.م.م
يعلـن علي بن حمد بن مرهون العامري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة املبتكر �ش.م.م ،وامل�سجل ــة
لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧١٥٠٥٤ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أ�سعد بن �سعيد بن مرهون الهطايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شوامخ �أدم التجارية  -ت�ضامنية
يعلـن �أ�سعد بن �سعيد بن مرهون الهطايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع �شوامخ �أدم
التجارية  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٥٢٤٢ع ــن
انته ــاء أ�عـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مازن بن عبدالرحمن بن خلفان الغفيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مازن وعلي الغفيلي للتجارة  -تو�صية
يعلـن مازن بن عبدالرحمن بن خلفان الغفيلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة مازن وعلي الغفيلي
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٨٠٥٥٣٢٧ع ــن انته ــاء
�أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تالل لوى املتميزة للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلـن مازن بن عبدالرحمن بن خلفان الغفيلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة تالل لوى املتميزة
للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٣٩٢٦١
ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن �سليمان بن حممد الهادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أمل علي و�شريكها للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سي ــف بن �سليمان بن حممد الهادي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع �أمـ ــل عل ــي
و�شريكها للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣٦٨٧٠٤
ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سعيد بن �سليم ك�سيح الظهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيل�سان  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سعيد بن �سليم ك�سيح الظهوري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة بيل�سان  -ت�ضامنية،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧٨٦١٨ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أمين بن را�شد بن �سويد املكتومي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكتومي و�شريكه الدولية �ش.م.م
يعلـن �أمين بن را�شد بن �سويد املكتومي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املكتومي و�شريكه الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٨٩٢٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالمح �صالن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �أمين بن را�شد بن �سويد املكتومي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مالمح �صالن للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٨٥٥٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�شهاب الزاهي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أمين بن را�شد بن �سويد املكتومي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�شهاب الزاهي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٤٩٩٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكتومي للم�شاريع املتحدة �ش.م.م
يعلـن �أمين بن را�شد بن �سويد املكتومي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املكتومي للم�شاريع املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠٩١٠٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع املعمري واملكتومي احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أمين بن را�شد بن �سويد املكتومي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع املعمري واملكتومي
احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٥٥٠٠٧ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رائع العاملية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
رائع العاملية لال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠١٩٨٥١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س الفجر املميزة للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شم�س الفجر املميزة للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٣٤١٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة اخلبة للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�سطورة
اخلبة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٠٤٥١ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سلطان بن �أحمد بن حممد ال�صلتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املواهب العاملية للفنون �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن �أحمد بن حممد ال�صلتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املواهب العاملية للفنون
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩١٧٩٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن �صالح ال�صلتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �ضفاف وادي بني هني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن حممد بن �صالح ال�صلتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �ضفاف وادي بني هني
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٢٩٧٦٤
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جمعة بن عبداللـه بن يو�سف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الري�شة البي�ضاء �ش.م.م
يعلـن جمعة بن عبداللـه بن يو�سف البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الري�شة البي�ضاء �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢١٣٥٥ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حميد بن خمي�س الفليتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي الفليتي للتجارة �ش�.ش.و
يعلـن علي بن حميد بن خمي�س الفليتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة علي الفليتي للتجارة
�ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٣٩٣٩٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-142-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1454

حممد بن يا�سر بن نا�صر ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع التنمية امل�ستدامة اخلليجية �ش.م.م
يعلـن حممد بن يا�سر بن نا�صر ال�سليماين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع التنمية امل�ستدامة
اخلليجية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٤٤٣٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مطر بن خمي�س بن �سامل احلارثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء احلرادي للتجارة �ش.م.م
يعلـن مطر بن خمي�س بن �سامل احلارثي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سماء احلرادي للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣١٠١٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداجلليل بن حبيب بن عبداللـه املعيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلويات النخبة �ش.م.م
يعلـن عبداجلليل بن حبيب بن عبداللـه املعيني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حلويات النخبة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٦٢٥٤ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القم�شوعي و�شريكه املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حميد بن �سليم القم�شوعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة القم�شوعي و�شريكه
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٣٦٨٧٧ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبدالغفور بن عثمان بن عبدالغفور الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املدينة املنورة لل�شحن واخلدمات التجارية �ش.م.م
يعلـن عبدالغفور بن عثمان بن عبدالغفور الأن�صاري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املدينة املنورة
لل�شحن واخلدمات التجارية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠١٨٧٧١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر اجلزيرة العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ب ـ ــدر اجلزيـ ــرة العامليــة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧٨٠٦٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحالم بنت عبداللـه بن مبارك ال�سيابية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأنامل الف�ضية املتحدة �ش.م.م
تعلـن �أحالم بنت عبداللـه بن مبارك ال�سيابية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة الأنامل الف�ضية
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠٤٤٨٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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