ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1420

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

الأحد  7جمادى الأوىل 1443هـ

املوافـق  12دي�سمبـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2021/69بنقل تبعية مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة
والعلوم �إىل ديوان البالط ال�سلطاين.
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2021/70بنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البالط
ال�سلطاين �إىل هيئة البيئة.
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2021/71باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين.
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2021/72ب�إلغاء املركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال
حفظ البيئة.
مر�سـ ــوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2021/73بتعيني رئي�س ملركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة
والعلوم فـي ديوان البالط ال�سلطاين.
�أوامــر �سـاميــة مبنــح �أو�سمــة
ديوان البالط ال�سلطاين
املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة
�أمـ ـ ــر مبنـ ـ ــح و�سـ ـ ـ ــام.

رقم
ال�صفحة

11
12
13
15
16

19

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

رقم
ال�صفحة

وزارة الرتبيــة والتعليــم
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/261صادر فـي  2021/12/1بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
23
�ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
27
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
116
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
117
�إعـالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
140
ا�ستـ ــدراك.
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريق الأف�ضل للم�شاريع الرائدة �ش�.ش.و141 .
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلوا�س الذهبية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدم للإن�شاءات وامل�شاريع الراقية  -تو�صية142 .
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فجر عز للخدمات التجارية  -تو�صية.
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم اجلزيرة الذهبية  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع حموت الزرقاء للخدمات  -ت�ضامنية143 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صيل بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية144 .
144
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجرام الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط احلديثة للتموين واخلدمات �ش.م.م145 .
145
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأن�صاري املتحدة �ش.م.م.
146
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفن الأ�صيل الدولية �ش.م.م.
146
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صطفى وجواد للتجارة �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي و�أخيه
147
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة التكاتف للخدمات واال�ستثمار �ش.م.م147 .
148
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معادن اخلليج ال�شاملة �ش.م.م.
148
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع ال�صحراء املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل البيداء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م149 .
149
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن احلياة الوطنية �ش.م.م.
150
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النمر لال�ستك�شاف �ش.م.م.
150
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق اللوج�ستية �ش.م.م.
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة الزرقاء الدولية �ش.م.م.
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العامة للخدمات الإلكرتونية �ش.م.م.
152
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز البادية للتجارة  -تو�صية.
152
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سنا املجد للتجارة  -تو�صية.
153
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق بابل ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
153
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط وادي اجلزي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أر�ض اللبان املا�سية للتجارة  -تو�صية154 .
154
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سواق البحرين ال�شاملة �ش.م.م.
155
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار للخدمات الفنية  -تو�صية.
155
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التكنولوجيا الداخلية �ش.م.م.
156
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة احلاملة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن العربي احلديثة للتجارة  -تو�صية156 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بهجة ال�صحراء للتجارة والنقل  -ت�ضامنية157 .
157
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع كهنات للتجارة  -ت�ضامنية.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات الندى للتجميل �ش.م.م.
158
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�صر وقي�س للتجارة  -ت�ضامنية.
158
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليجية اجلنوبية لل�صناعات البرتوكيميائية
واخلدمات �ش.م.م.
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل الدولية لالت�صاالت �ش.م.م.
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع اخل�ضراء للتجارة �ش.م.م.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمان للخدمات الفنية  -تو�صية.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جواهر العوابي للمقاوالت  -ت�ضامنية.
161
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحرتاف ملواد البناء �ش.م.م.
161
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكان الذهبي للإن�شاءات �ش.م.م.
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاهني لوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية162 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو راكان البحري للتجارة  -ت�ضامنية163 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساهر لتكييف الهواء �ش.م.م.
163
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار العمارة الدولية للإن�شاءات �ش.م.م.
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الأن�صب احلديثة �ش.م.م.
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفي�صل لبيع و�شراء احلديد اخلردة  -ت�ضامنية165 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كانرتي هيل العاملية �ش.م.م.
165
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الديل للتجارة  -تو�صية.
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�أ�س بديرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية166 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة م�سقط اخلليجية �ش.م.م.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�سماء العاملية �ش.م.م.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كيا د�شتي و�شريكه للتجارة �ش.م.م.
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم طيبة ال�شاملة �ش.م.م.
168

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وفاطمة للتجارة �ش.م.م.
169
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن اذنيان للتجارة واملقاوالت  -تو�صية169 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية170 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموع اجلزيرة املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية170 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ذروة الأجناز للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م171 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شبلي الرائدة  -ت�ضامنية.
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرايا الف�ضية للتجارة �ش.م.م.
172
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لوزان الإمارات لل�شيل والعبايات �ش.م.م172 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزهرة للتعدين �ش.م.م.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة لل�ضيافة �ش.م.م.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة املا�سية لبيع و�شراء احلديد اخلردة  -تو�صية174 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شذى الربيع للتجارة -ت�ضامنية.
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الت�صنيع �ش.م.م.
175
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغامر املتحدة للتجارة �ش.م.م.
175
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جتارة املحيطات الكربى �ش.م.م.
176
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متام املحدودة �ش.م.م.
176
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة العاملية للتجارة  -ت�ضامنية.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة املتحدة  -ت�ضامنية.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل املحريزي و�شركاه للمقاوالت  -ت�ضامنية178 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامر الدويكي و�شركاه للتجارة  -تو�صية178 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤية �صحار العاملية للتجارة  -ت�ضامنية179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطود املتحدة للإن�شاء والتعمري �ش.م.م179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العوير الدولية �ش.م.م.
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الطوفان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م180 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزال ال�شرق الأو�سط �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل البيداء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م181 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز �صحار ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية182 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الزعفران للتجارة  -ت�ضامنية.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز الزعفران املميزة للتجارة  -ت�ضامنية183 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد الباطنة للتجارة واخلدمات �ش.م.م183 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صارمي والرا�شدي  -تو�صية.
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوارد الذكية للخدمات �ش.م.م.
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو زاهر امل�شايخي للتجارة  -تو�صية.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبوج�سا�س ال�شاملة �ش.م.م.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج جمان املا�سية �ش.م.م.
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم �صحم ال�ساطع �ش.م.م.
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الكيوي �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبوعلي ال�سعدي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية187 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد بن �سويد البادي وابنته للتجارة  -تو�صية188 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقنيات الف�ضية للتجارة  -ت�ضامنية.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثه علــي بن را�شــد بن تعيــب ال�صاحلــي
للتجارة �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الأزهار الوطنية �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات النظافة والب�ستنة �ش.م.م190 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة جمي�س املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية190 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلابري والريامي للتجارة  -ت�ضامنية191 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أحمد الرواحي احلديثة �ش.م.م191 .

رقم
ال�صفحة
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مدينة البدر �ش.م.م.
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء �سعيد املكتومي للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تطوير النجوم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م193 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء ودام احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية193 .
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساج امللكي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع القرم الهند�سية ال�شاملة �ش.م.م194 .
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الهجاري العاملية �ش.م.م.
195
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قو�س قزح للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الظاهرة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية196 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد وحمد �أبناء العبد للتجارة  -ت�ضامنية196 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال امللتقى املميزة للتجارة  -ت�ضامنية197 .
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سواق زهرة العني للهدايا �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الوا�سط للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد ال�شحي و�أوالده للتجارة  -تو�صية198 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�صمة الع�صرية للت�صميم والإعالم �ش.م.م199 .
199
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهائل للحديد �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حامت الوهيبي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية200 .
200
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق الذهبية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غدير العقيدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م200 .
200
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمانية الغذائية الدولية �ش.م.ع.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع ال�صبخة للتجارة  -ت�ضامنية201 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل ال�سعدي و�شريكه للتجارة �ش.م.م201 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمد احلوية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية201 .
201
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضي ال�شم�س للتجارة  -ت�ضامنية.

رقم
ال�صفحة
202
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول املكتبية �ش.م.م.
202
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد و�شركاءه العاملية �ش.م.م.
202
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إتقان للتطوير واال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدون للتجارة والتكنولوجيا واملعدات �ش.م.م202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إطاللة وادي احليول للتجارة  -ت�ضامنية203 .
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعتمد للنقل واملقاوالت  -ت�ضامنية.
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ قفي�صاء  -ت�ضامنية.
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال فلج العوهي الوطنية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روح اللـه ر�ضواين و�أوالده  -ت�ضامنية204 .
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعلة حفيت �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحرتاف للتخلي�ص اجلمركي  -ت�ضامنية204 .
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي النيل للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براحة املدينة املتكاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور الفلج املتميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية205 .
205
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة الذهبية العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحلية للأغذية واللوج�ستيات �ش.م.م205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�صر العاملية للتعبئة والتغليف �ش.م.م206 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزن �إبراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية206 .
206
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العرف للخدمات �ش.م.م.
206
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ �شجة �شوجب �ش.م.م.
207
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار االحتاد للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار جنوب ال�شرقية احلديثة للتجارة  -تو�صية207 .
207
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق الكناري للتجارة -تو�صية.

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/69
بنقل تبعية مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم �إلى ديوان البالط ال�سلطاين
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/47باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/52ب�إن�شاء مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم
و�إ�صدار نظامه،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
تنقل تبعية مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم �إىل ديوان البالط ال�سلطاين،
وتـ ـ�ؤول �إلي ــه كاف ــة املخ�صــ�صات والأ�صــول واحلقــوق وااللتزام ــات واملوج ــودات اخلا�صــة
باملركز ،وينقل �إليه موظفو املركز بذات درجاتهم املالية.
املــادة الثانيـــة
يلغ ــى املر�س ــوم ال�سلطاين رقم  2012/52امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1 :من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 6 :من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م

-11-

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/70
بنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البالط ال�سلطاين �إلى هيئة البيئة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/47باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/106ب�إن�شاء هيئة البيئة وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
تنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البالط ال�سلطاين �إىل هيئة البيئة ،وت�ؤول �إليها
كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزام ــات واملوج ــودات اخلا�صــة باملكتب ،وينقل
�إليها موظفو املكتب بذات درجاتهم املالية.
املــادة الثانيـــة
يلغ ــى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1 :من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 6 :من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/71
باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/47باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين ،وفقا للملحق املرفق.
املــادة الثانيـــة
يلغ ــى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1 :من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 6 :من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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الهيكــل التنظيمــي لديــوان البــالط ال�سلطانــي
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امل�ست�شــارون

مكتــب الوزيــر

الوزيــــــر
املديريــة العامــة
للرقابة الإدارية واملالية
املديريــة العامـة
لل�ش ـ�ؤون العامــة

املديريــة العامــة
لل�ش ـ�ؤون القانونيــة
�أمني عام
ديوان البالط ال�سلطاين

رئي�س مركز ال�سلطان قابو�س
العايل للثقافة والعلوم

املديريــة العامـة
للدرا�ســات والبحــوث

رئي�س املرا�سم ال�سلطانية

املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية واملوارد الب�شرية

املديريــة العامــة
لالت�صاالت ونظم املعلومات
املديريــة العامــة
للخدمــات الطبيــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/72
ب�إلغاء املركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال حفظ البيئة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى القانون اخلا�ص بنظام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،97/97
وعل ــى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/54ب�إن�ش ــاء املركــز الوطنــي للبحث امليداين فـي جمال
حفظ البيئة،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ت�ؤول �إىل ديوان البالط ال�سلطاين كاف ــة املخ�ص�ص ــات والأ�ص ــول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة باملركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال حفظ البيئة.
املــادة الثانيـــة
ينقل �إىل ديوان البالط ال�سلطاين موظفو املركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال حفظ
البيئة ،وذلك بذات درجاتهم املالية.
املــادة الثالثـــة
يلغى املركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال حفظ البيئة ،كما يلغى كل ما يخالف هذا
املر�سوم� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1 :من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 6 :من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/73
بتعيني رئي�س ملركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم
فـي ديوان البالط ال�سلطاين
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  ٢٠١٢/٥٣بتعيــني �أمــني عــام ملركز ال�سلطان قابو�س العايل
للثقافة والعلوم،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2021 / 71باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعني حبيــب بن حممــد بن ال�شيــخ �سعيد الريامي رئي�سا ملركز ال�سلطان قابو�س العايل
للثقافة والعلوم فـي ديوان البالط ال�سلطاين بذات درجته املالية.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1 :من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 6 :من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1420

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

مبنح و�سام عمان املدين من الدرجة الأوىل ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ,ويل العهد ,نائب رئي�س جمل�س الوزراء ,وزير الدفاع باململكة العربية
ال�سعودية ,وذلك مبنا�سبة زيارة �سموه لل�سلطنة.
وقـ ــد �ص ــدر أ�مــر املنــح بتاريــخ  2مــن جمادى الأوىل 1443هـ ،املوافـ ـ ــق  7مـن دي�سمرب 2021م.
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنح و�سام نه�ضة عمان من الدرجة الثانية ل�سعادة  /عبداللـه بن �شعبان الفار�سي ,رئي�س
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بديوان البالط ال�سلطاين ,وذلك تقديرا من لدن جاللة ال�سلطان
املعظم جلهوده الطيبة خالل فرتة عمله بديوان البالط ال�سلطاين.
وقـ ــد �ص ــدر أ�مــر املنــح بتاريــخ  1مــن جمادى الأوىل 1443هـ ،املوافـ ـ ــق  6مـن دي�سمرب 2021م.
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وزارة الرتبيــة والتعليــم
قــرار وزاري
رقــم 2021/261
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/79بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم
واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل الئحة �ش�ؤون الطالب باملدار�س احلكومية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2017/234
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبــدل بكلمـة "الطـالب" كلمة "الطلبـة" �أينمـا وردت فــي القـرار ال ــوزاري رق ــم ،2017/234
والالئحة املرفقة به.
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )4من الئحة �ش�ؤون الطلبة باملدار�س احلكومية امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
"ت�شكل بكل مديرية بقرار من املدير العام جلنة ت�سمى (جلنة �ش�ؤون الطلبة) برئا�سة
�أحد م�ساعديه ،وع�ضوية كل من:
نائبا للرئي�س
أ�  -مدير دائرة الإ�شراف الرتبوي
ب  -مدير دائرة التوجيه املهني والإر�شاد الطالبي
ج  -مدير دائرة القيا�س والتقومي الرتبوي
د  -م�شرف �إر�شاد نف�سي  /م�شرف �إر�شاد اجتماعي
هـ  -باحث قانوين
ع�ضوا ومقررا
و  -رئي�س ق�سم �ش�ؤون الطلبة
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا لإجناز مهامها".
-23-
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املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443 / 4 / 26 :هـ
املوافـــــق2021 / 12 / 1 :م
د .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزي ــرة الرتبيـ ــة والتعلي ــم
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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 رقم118614 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون حالقة للرجال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء الكون الربونزية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 486 :ر.ب ,512 :حمافظة الربميي� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/4/22 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم120509 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�شة �إ�صالح املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة الزبري لل�سيارات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 800 :ر.ب� ،111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/7/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135120 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبراهيم بن �سعيد بن حمد العامري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 115 :ر.ب 121 :ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136327 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأعالف احليوانية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نب�ض م�سقط املتميزة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/5/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140662 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملمع للغ�سيل والكي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفاق اخلابورة الع�صرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 324 :ر.ب� ,326 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148349 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية (مكتب الإبداع ال�ست�شارات الهند�سية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبد اللـه بن �سامل بن علي الكعبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 512 :ر.ب� ,215 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149606 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع مواد غذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد بن �سليمان بن حممد العمري للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 789 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149615 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رياحني الطريف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/27 :

-30-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1420

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149629 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (مطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيفة لإدارة املطاعم ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1719 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149648 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمدان ال�شيخ للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 14 :ر.ب� ,311 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149690 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزبري للت�أثيث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2107 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149705 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمة تقدمي الأطعمة وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�شاد الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149706 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم بطاقة عمل ،الت�صميم الداخلي ،خدمات ت�صميم العبوات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ممر ال�سعادة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149707 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات ت�سريح ال�شعر ،م�ساج التدليك ،العناية ب�أظافر اليدين،
خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شذا ال�صباح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 28 :ر.ب� ,423 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

-33-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1420

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149708 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة الأثاث ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية ،تركيب و�إ�صالح امل�صاعد ،تركيب
و�صيانة و�إ�صالح الآالت واملعدات املكتبية ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد احلريق،
تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة ،ت�أجري معدات الإن�شاء ،تركيب و�إ�صالح معدات
الت�سخني ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،الإن�شاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين،
تركيب معدات املطابخ ،طالء �أو �إ�صالح الالفتات �أو الإ�شارات� ،إن�شاء و�إ�صالح امل�ستودعات،
معاجلة املباين ملنع الرطوبة ،تركيب و�إ�صالح الأفران� ،إن�شاء امل�صانع ،عزل املباين ،البناء،
بناء حواجز �أمواج ر�صيفـية� ،إن�شاء و�صيانة خطوط الأنابيب� ،إ�صالح املظالت� ،إ�صالح
ال�شما�سي ،ال�صقل بالزجاج الربكاين اخلفاف� ،سباكة املوا�سري� ،إ�صالح امل�ضخات� ،إن�شاء
املوانئ ،ن�صب ال�سقاالت ،البناء بالطوب ،معلومات عن الإن�شاء ،معلومات عن الإ�صالح،
تعبيد الطرق ،فلكنة الإطارات باملطاط �إ�صالح ،خدمات الت�سقيف و�ضع الأ�سقف ،جتديد
الأعمال الفنية ،تركيب الأبواب والنوافذ ،ا�ست�شارات �إن�شائية ،خدمات النجارة� ،إ�صالح
�أ�سالك الطاقة ،خدمة التمديدات حتت الأر�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خدمات الطاقة النجمية العاملية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 950 :ر.ب� ,117 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149709 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأمازون العاملية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149710 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النهدي للإعمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 532 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149711 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صدى ال�سالحة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 154 :ر.ب� ,310 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149712 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي (تقدمي م�شروبات كال�شاي والقهوة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة بر ال�شرقية للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 47 :ر.ب� ,412 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149713 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ,خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوجهة امل�ستقبلية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 199 :ر.ب� ,138 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149714 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (بيع املفرو�شات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وادي بني خالد للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 337 :ر.ب� ,413 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149715 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب ،م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الرباري للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 364 :ر.ب� ,511 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149716 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الورقة البي�ضاء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 14 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149717 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت البقالة وال�سوبر ماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القواعد املتينة للخدمات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2494 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149718 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الفواكه واخل�ضراوات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �صواعق امل�ضريب العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1 :ر.ب� ,419 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149719 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خ�ضراوات حمفوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غذاء امل�ستقبل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 917 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149721 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جموهرات (بيع املجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوف للمجوهرات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 40 :ر.ب� ,211 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149722 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تن�سيق الزهور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سرائر الورد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 144 :ر.ب� ,320 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149723 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآي�س كرمي واملثلجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلاهزون للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149724 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلي م�ستعارة� ,شعر م�ستعار ,خ�صل �شعر م�ستعار ,دبابي�س �شعر ,أ�قـ ــوا�س لل�شع ــر ,ورق
لتجعيد ال�شعر ,و�صالت �شعر� ,شعر �أو وبر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سكون للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2771 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149725 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أثاث وق�ص وتف�صيل ال�ستائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة الرايبة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 679 :ر.ب� ,511 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149726 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النافورة العذبة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 220 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149727 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب (مطعم للم�أكوالت اليمنية والعمانيـة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�ضا الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149728 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمر املنري لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1068 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149729 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خزفـيات لغايات منزلية (�صنع منتجات خزفـية ت�ستخدم فـي املنزل �أو كاهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكروان للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 469 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149730 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،كب�سوالت القهوة اململوءة ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات
�شوكوالتة باحلليب ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،م�شروبات �أ�سا�سها
البابوجن ،كاكاو� ،شاي� ،شاي مثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املركاز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149732 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�ضافات الغلوتني لأغرا�ض الطهي� ،صل�صلة املعكرونة ،لوح من
احلبوب� ،سكر نخيلي ،عجني ،ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي،
بيلميني عجائن حم�شية باللحم ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك،
حلي باحللويات لتزيني الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة� ،أرز
باللنب ،طحائن جوز ،ثوم مفروم بهار ،باوزي كعكات حم�شية ،عجينة �أرز لغايات مطبخية،
جياوزي فطائر حم�شية ،رامن طبق ياباين من املعكرونة� ،أوكونومياكي فطائر يابانية
ماحلة� ،أخالط للأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة ،بوريتو�س ،جيمباب طبق كوري من
الأرز ،ورق �صالح للأكل� ،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 ،ملح حلفظ املواد الغذائية ،قر�شلة بق�سماط،
ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات بالنعناع ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل،
خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،بن غري حمم�ص ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة،
كعك ،قرفة تابل ،براعم نبات الكرب املخللة ،كارميل �سكاكر ،كري بهار ،م�ستح�ضرات
احلبوب ،علكة لي�ست لغايات طبية ،هندباء برية بدائل للقهوة� ،شاي� ،شوكوالتة،
مرزبانية ،كب�ش قرنفل تابل ،توابل ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،م�ستح�ضرات
لتكثيف الكرمية املخفوقة ،بوظة ،فطائر حمالة بانكيك ،خال�صات للمواد الغذائية
عد اخلال�صات الأثريية والزيوت العطرية ،ملح ،عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية،
كركم ،حمليات طبيعية ،بهارات ،خبز زجنبيل ،فلفل حلو ،دقيق للطعام ،دقيق البقول،
دقيق ذرة ،دقيق اخلردل ،دقيق ال�شعري ،دقيق �صويا ،طحني قمح ،ن�شا للطعام ،خمائر
للعجني� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،بتي فور كعك� ،سكر ،منكهات للكعك بخالف الزيوت
العطرية ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،زجنبيل تابل ،عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة
للأكل ،ثلج طبيعي �أو �صناعي ،ثلج للمركبات املنع�شة ،جلوكوز لأغرا�ض الطهي ،دابوق
غلوتني ,معد لل�صناعات الغذائية ،برغل للطعام الب�شري ،خل ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات
كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،مواد تخمري،
خمرية ،مواد متا�سك ال�سجق ،معكرون معجنات ،معكرونة ،ذرة مطحونة ،ذرة حمم�صة،
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خبز ،مالتوز �سكر امللت ،دب�س للطعام ،قطر ال�سكر ،نعناع للحلويات ،ع�سل نحل� ،شعري
مق�شر ،خردل ،جوز الطيب ،نودلز معكرونة رقيقة ،فطائر� ،شعري مطحون� ،سندوي�شات،
قطع حلوى حلويات ،معجنات ،ب�سكويت بالزبدة ،خبز افرجي ،فلفل توابل ،بيتزا ،فلفل،
دقيق بطاطا ،مهلبية ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز ،رافـيويل� ،سو�س حلويات� ،أرز ،زعفران
توابل� ،ساغو� ،صل�صات توابل ،نكهة الكرف�س� ،سميد� ،شربات مثلجات� ،سباغيتي معكرونة
رفـيعة ،تابيوكا ،دقيق التابيوكا ،تورتات كيك بالفواكه ،منكهات الفانيال لغايات مطبخية،
فانيلني بديل للفانيال� ،شعريية نودلز ،فطائر حلم ،معجنات مقطعة ،مطريات حلوم
للغايات املنزلية ،مثلجات �صاحلة للأكل ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،حلوى لوز ،حلويات فول
�سوداين ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية،
�شوفان مطحون� ،شوفان مق�شر ،طعام �أ�سا�سه �شوفان ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان� ،أ�صابع
�سو�س حلويات ،خل البرية ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب ،الت�شاوت�شاو
توابل ،ك�سك�س �سميد ،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،
هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ،ماء بحر للطبخ� ،سو�شي،
�صل�صات طماطم ،مايونيز ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ك�سرتد ،هالميات جلي ,فواكه حلويات،
مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة� ،أقرا�ص �أرز� ،صل�صة
�صويا ،لنب جممد حلويات مثلجة ،مقبالت هندية توابل ،فطائر �صينية ،تاكو ،كعك
ذرة� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل �سلطة ،لب خبز ،تبولة ،حالوة طحينية،
تورتات حم�شوة باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت� ،صل�صة مرق اللحم ،معجون حب ال�صويا
توبل� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب� ،أطعمة خفـيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،لب الذرة،
دقيق لب الذرة ،م�سحوق خبازة� ،صودا خبازة� ،أع�شاب حمفوظة ،الوجبات اجلاهزة القائمة
على املعكرونة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالتة  ،املو�س (حلوى) �سكريات،
كولي�س (فواكه) �صل�صات ،مرق تخليل يو�ضع فـيه اللحم �أو ال�سمك ،باجلنب ال�سندوي�شات،
بي�ستو �صو�ص ،حلم اخلنزير ال�صقيل ،بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل ،بذور القمح
لأغرا�ض اال�ستهالك الب�شري ،ق�ضبان احلبوب الغنية بالربوتني ،ق�شدة التارتار لأغرا�ض
الطهي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلبل للتجارة والتربيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 878 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149733 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أع�شاب بحرية توابل ،با�ستا ،عجينة لوز ،يان�سون ،منقوعات غري طبية ،منكهات للقهوة،
م�ستح�ضرات منكهة للطعام ،توابل بودرة ،خبز بدون خمرية ،ملح حلفظ املواد الغذائية،
قر�شلة بق�سماط ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات بالنعناع ،حلويات
�سكرية ،كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،بن غري حمم�ص ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم
كبدائل للقهوة ،كعك ،قرفة تابل ،براعم نبات الكرب املخللة ،كارميل �سكاكر ،كري بهار،
م�ستح�ضرات احلبوب ،علكة لي�ست لغايات طبية ،هندباء برية بدائل للقهوة� ،شاي،
�شوكوالتة ،مرزبانية ،كب�ش قرنفل تابل ،توابل ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة،
م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ،بوظة ،فطائر حمالة بانكيك ،خال�صات للمواد
الغذائية عد اخلال�صات الأثريية والزيوت العطرية ،ملح ،عوامل تغليظ لطهي املواد
الغذائية ،كركم ،حمليات طبيعية ،بهارات ،خبز زجنبيل ،فلفل حلو ،دقيق للطعام ،دقيق
البقول ،دقيق ذرة ،دقيق اخلردل ،دقيق ال�شعري ،دقيق �صويا ،طحني قمح ،ن�شا للطعام،
خمائر للعجني� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،بتي فور كعك� ،سكر ،منكهات للكعك بخالف
الزيوت العطرية ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،زجنبيل تابل ،عوامل متا�سك املثلجات
ال�صاحلة للأكل ،ثلج طبيعي �أو �صناعي ،ثلج للمركبات املنع�شة ،جلوكوز لأغرا�ض الطهي،
دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات الغذائية ،برغل للطعام الب�شري ،خل ،كت�شاب �صل�صة،
م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،مواد
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تخمري ،خمرية ،مواد متا�سك ال�سجق ،معكرون معجنات ،معكرونة ،ذرة مطحونة ،ذرة
حمم�صة ،خبز ،مالتوز �سكر امللت ،دب�س للطعام ،قطر ال�سكر ،نعناع للحلويات ،ع�سل
نحل� ،شعري مق�شر ،خردل ،جوز الطيب ،نودلز معكرونة رقيقة ،فطائر� ،شعري مطحون،
�سندوي�شات ،قطع حلوى حلويات ،معجنات ،ب�سكويت بالزبدة ،خبز افرجي ،فلفل توابل،
بيتزا ،فلفل ،دقيق بطاطا ،مهلبية ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز ،رافـيويل� ،سو�س حلويات،
�أرز ،زعفران توابل� ،ساغو� ،صل�صات توابل ،نكهة الكرف�س� ،سميد� ،شربات مثلجات� ،سباغيتي
معكرونة رفـيعة ،تابيوكا ،دقيق التابيوكا ،تورتات كيك بالفواكه ،منكهات الفانيال لغايات
مطبخية ،فانيلني بديل للفانيال� ،شعريية نودلز ،فطائر حلم ،معجنات مقطعة ،مطريات
حلوم للغايات املنزلية ،مثلجات �صاحلة للأكل ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،حلوى لوز،
حلويات فول �سوداين ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف
الزيوت العطرية� ،شوفان مطحون� ،شوفان مق�شر ،طعام �أ�سا�سه �شوفان ،رقائق �شوفان،
دقيق �شوفان� ،أ�صابع �سو�س حلويات ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو،
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب،
الت�شاوت�شاو توابل ،ك�سك�س �سميد ،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 ،هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ،ماء بحر
للطبخ� ،سو�شي� ،صل�صات طماطم ،مايونيز ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ك�سرتد ،هالميات جلي,
فواكه حلويات ،مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة� ،أقرا�ص
�أرز� ،صل�صة �صويا ،لنب جممد حلويات مثلجة ،مقبالت هندية توابل ،فطائر �صينية ،تاكو،
كعك ذرة� ،شاي مثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلبل للتجارة والتربيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،878 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149734 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطن معقم ،عقاقري لغايات طبية ،م�ستح�ضرات تعقيم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمنر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1225 :ر.ب� ,117 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149735 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية وم�شروبات (مياه ال�شرب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التاجر ال�صغري الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 416 :ر.ب� ,411 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149737 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهـ ــي الت ــي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم
امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نربا�س الوفاء الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149738 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاه ــي الت ــي تقــدم وجبــات الطعام ب�شكل �أ�سا�س ــي ،املقاهـ ــي التي تقدم
امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نربا�س الوفاء املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 32 :ر.ب� ,235 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149739 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو طالل اليعقوبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2904 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149745 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعــم امل�ؤقتة �أو املتنقل ــة الكانتين ــات،
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل �صاللة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149746 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع مواد البناء) ،عر�ض ال�سلع (بيع مواد البناء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإيرادات املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1609 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149749 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الو�ساطة التجارية ،حما�سبة ،تدقيق احل�سابات� ،إعداد تقارير احل�سابات ،التدقيق
املايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أيادي العا�صمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 898 :ر.ب� ,113 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149757 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة للزهور وتن�سيقها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطورة �شنا�ص املتكاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 110 :ر.ب� ,232 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149758 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل غ�سيل وكي املالب�س تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد احلريق
تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة �صيانة و�إ�صالح الغرف املنيعة تنظيف املداخن,
�صيانة و�إ�صالح اخلزائن الفوالذية ,تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ,الإن�شاء ,تركيب
و�إ�صالح امل�صاعد ,الإ�شراف على �إن�شاء املباين ,تركيب معدات املطابخ ,مقاومة ال�صد�أ,
�إن�شاء و�إ�صالح امل�ستودعات ,معاجلة املباين ملنع الرطوبة ,ت�أجري احلفارات ,تنظيف النوافذ,
تنظيف املالب�س ,عزل املباين ,غ�سل املركبات ,الغ�سيل ,البناء ,جتديد الأثاث ,ل�صق ورق
اجلدران� ,إ�صالح املظالت ,تنجيد الأثاث ,دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية ,التج�صي�ص
و�ضع طبقة اجل ــ�ص� ،سباكــة املوا�سري ,تلميع املركبات ,معاجلة املركبات مبواد م�ضادة
لل�صد�أ ,تنظيف املركبات ,النجارة ,عمليات احلفر العميقة لآبار النفط �أو الغاز ,ت�أجري
م�ضخات ال�صرف وت�أجري �أجهزة غ�سل املالب�س خدمات الكهربائيني ,خدمات التدبري
املنزيل خدمات التنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكثبان املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149760 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البدر الو�سيم العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 516 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149761 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبيـر ال�صقـري للتجــارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1015 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149762 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإذاعة بالراديو� ،إر�سال الر�سائل ،البث بالتلفزي ــون ،نــقل
الربقيات ،االت�صاالت عرب التلغراف ،خدمات التلفونات ،نقـ ــل
الر�سائ ــل وال�صور عب ــر احلا�س ــوب ،معلومات حول االت�صاالت ،خدمات لوحات الن�شرات
الإلكرتونية خدمات ات�صاالت ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية ،توجيه
وربط االت�صاالت ،توفـري حجرات عرب الإنرتنت ،البث الال�سلكي ،ات�صاالت ال�سلكية ،نقل
دبليو(ملف �صوتي رقمي مت توفـريه على الإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر �أو م�شغل
و�سائط حممول ،ومتوفر عادة كم�سل�سل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وهج اخلليج املتكاملة لل�صحافة والإعالم واحللول الرقمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 39 :ر.ب� ,312 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149763 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع
ببطاقات االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك عمان العربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2240 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149764 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت (التجارة �إلكرتونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتكاملة للتدوير واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149765 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحام ،الطالء بالكادمي ــوم ،الطل ــي باملعــادن ،الطــالء بالق�صدير ،معاجلة املعادن� ،سقي
املعادن ،معلومات عن معاجلة املواد ،خدمات التلحيم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الدقم املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149766 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صن ــع امل�ستح�ض ــرات املانعــة لالرتطــام وم�ستح�ضرات منع التجمد ،وال�سوائل الأخرى
امل�ستخدمــة ف ــي الألــياف الهيدروليكي ــة لنقـ ــل احلركـ ــة والكوا�ش ــف الكيميائيــة املركب ــة
امل�ستخدمة فـي املختربات والت�شخي�ص.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املختربات الطبية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 601 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149767 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سريح ال�شعر(�صالون جتميل) ،خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سحر اجلمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 816 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149768 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اطالل ال�شهباء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1230 :ر.ب� ,611 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149769 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمز زهرة البنف�سج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149770 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ثمار اجلوز فواكه ،توت ،فواكه طازجة ،فواكه طازجة ،بقايا ثفل ,الفواكه املع�صورة،
حت�ضريات من الفواكه الطازجة ،خ�ضراوات طازجــة� ،شمندر طازج ،ق�صب �سكر ،فطر
طازج ،برتقال طازج ،ليمون ،طازج ،جوز الهــند ،خيار طازج ،كو�سا طازجة ،خ�س طازج ،ذرة
�صفراء ،الب�صل ،ب�صل طازج ،زيتون طازج ،نخيل �أوراق �شجر النخيل ،فلفل نبات ،بازالء
طازجة ،بطاطا طازجة ،عنب طازج ،لوز ثمر ،نباتات الألوفـريا� ،سبانخ الطازجة ،ثوم
طازج ،الزهور الطازجة ال�صاحلة للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ايرو التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1591 :ر.ب� ,211 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149771 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الب�ضائع ،النقل ،النقل اللوجي�ستي ،النقل باحلافالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حلم اخلليج اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 386 :ر.ب� ,311 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149772 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شياالت للمالب�س ،مالب�س(بيع الأقم�شة) ،املالب�س املدموجة بالإ�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمز زهرة البنف�سج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149773 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتجمة والتدقيق اللغوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوتار ال�شموخ للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 411 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149776 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلياطة (خياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية وخياطة العبايات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أم املزن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1084 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149782 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل (ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عيون الربميي املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149783 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س ،العناية بالفراء وتنظيفه و�إ�صالحه ،تنظيف املالب�س ،غ�سل البيا�ضات،
كب�س املالب�س ،كي البيا�ضات ،التنظيف اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سنا الكواكب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149786 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�ؤية م�سقط للأعمال واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 633 :ر.ب� ,116 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149788 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�ؤية م�سقط للأعمال واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 633 :ر.ب� ,116 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149795 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الديوانية ال�صورية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149796 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي (خدمات التخلي�ص اجلمركي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رخاء �صحار اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 313 :ر.ب� ,311 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149797 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :توتال كونيك�شن الكهربائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1348 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136168 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سل املالب�س وكيها بالبخار الغ�سيل اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قوافل القرية للتجارة  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سويق ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149642 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهـ ــي (املقاه ــي الت ــي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي واملقاهي التي تقدم
امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي وحمالت الوجبات ال�سريعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو زين العابدين للأغذية وامل�أكوالت اجلاهزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 47 :ر.ب� ,324 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149840 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات ،املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�صون امللكية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 460 :ر.ب� ,423 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149851 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم بادية �شام
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 90 :ر.ب� ,518 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149896 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات
الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل بن عامر بن را�شد ال�سرحاين للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149800 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (تقدمي الع�صائر) ,التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد بن علي بن جمعه احل�سني للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149801 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري قنوات ات�صال للت�سوق عن بعد(ترويج وت�سويق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التكنولوجيا املتحدة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149802 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الربيد ال�صوتي ,تدفق البيانات املتوا�صل عرب الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التمدن للتطوير �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149803 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اللحوم الطازجة واملجمدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوادي الذهبية للتجارة العامة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149806 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رعاية الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تواجد للأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وادي عدي ,حمافـظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149807 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة ,جالبيات مالب�س ،مراييل مالب�س ،عباءات ن�سائية ,جاكيتات مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خولة العامري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149815 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اخلابورة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149817 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س (بيع املالب�س اجلاهزة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدامللك و�صادق للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149818 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمـ ــال ,خدم ــات وكاالت املعلومات التجارية ,ن�شر مواد الدعاية
والإعالن� ,إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ,ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ,حتديث مواد الدعاية
والإعالن ,ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ,ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ,ن�شر ن�صو�ص الدعاية
والإعالن ,دعاية واعالن ,الإعالن بالراديو ,العالقات العامة ,خدمات وكاالت الدعاية
والإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع فهمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149820 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع معدات املطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللبي ملعدات املطابخ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149821 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلنائن اخل�ضراء العالية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149822 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز مقاعد ال�سفر (مكتب ال�سفر وال�سياحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاعل ال�سويق احلديثة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149823 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبخري عطور(,حقائب� ،أحذية ،علب كر�ستال لتعبئة
البخور) ,عطور� ,صناعة عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �سامل بن م�سلم عي�ضة غوا�ص للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149824 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي ,م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ,قهوة ,م�شروبات قهوة باحلليب ,م�شروبات �أ�سا�سها القهوة,
كب�سوالت القهوة اململوءة ,كاكاو ,م�شروبات كاكاو باحلليب ,م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو,
م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ,م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التفا�صيل لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149826 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت للطعام ,حليب ,زيت ذرة للطعام ,منتجات احلليب ,مك�سرات حم�ضرة ,خملالت ,زيت
دوار ال�شم�س للطعام ,مك�سرات م�سكرة ,زيت بكر ممتاز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املكارم الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149828 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات اخلبز واملخابز و�صناعة املحليات واملعجنات والفطائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأ�صلي للخبز واملعجنات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149831 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع لغايات البيع بالتجزئة (�سوبر ماركت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النمر الف�ضي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149838 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لوا�صق لتثبيت ال�شعر امل�ستعار ,حجارة تنعيم ,م�ستح�ضرات جلخ� ,صابون اللوز� ,صابون,
م�ستح�ض ــرات جتميل ــية لال�ستحم ــام� ,أع ــواد قط ــن لأغــرا�ض التجميل� ,أطقم جتميل,
م�ستح�ضرات جتمــيل ,كرميات جتميلية ,م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ,مراهم
لأغرا�ض التجمي ــل ,حــناء �صبيغ جتميلي ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ل�ؤل�ؤة اخلليج ال�شاملة للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149839 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (عر�ض ال�سلع واملنتجات ،بيع بالتجزئ ــة ف ــي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور
وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور واملالب�س اجلاهزة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنور الها�شمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية الر�ستاق� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149842 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم دواجن غري حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد ال�سيباين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :واليـة نــزوى� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149843 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ,خدمات ت�سري ــح ال�شع ــر ,امل�ســاج التدليك ,العناية ب�أظافر
اليدين ,زراعة ال�شعر ,خدمات املنتجعات ال�صحية ,خدمات العناية باجلمال� ,إزالة ال�شعر
بال�شمع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حالق نادي الأطفال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149844 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ,ف�ساتني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ليايل الأن�س احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149846 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احللوى العمانيـة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيف بن عبداللـه بن �سليمان الناعبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149847 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ,م�ستح�ضرات جتميلي ــة لال�ستحم ــام� ,صاب ــون حالق ــة,
كرميات تبييــ�ض الب�شرة ,م�ستح�ض ــرات مكي ــاج ,غ�س ــول لو�ش ــن,
لل�شعر ,ماء الكولونيا� ,أطقم جتميل ,م�ستح�ضرات جتميل ,كرميات
جتميلية ,منظفات �أ�سنان ,ماء اخلزامى ,ماء معطر ,كولونيا ,بخور ,مزيالت �شعر� ,شمع
�إزالة ال�شعر ,خال�صات اثريية ,زيوت عطرية ,خال�صات زهور عطور ،مكياج ,م�ستح�ضرات
تنظيف ,عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ,م�ستح�ضرات تبخري عطور ،فازلني لأغرا�ض
التجميل ,زيوت لغايات التجميل ,زيت اليا�سمني ,زيت اخلزامى ,زيوت لغايات التنظيف,
زيوت للعطور والروائح ,زيت الورد ,زيوت لأغرا�ض الزينة� ,أيونون عطر ،غ�سوالت لو�شن,
لأغرا�ض التجميل ,خال�صات النعناع زيت عطري ،نعناع ل�صناعة العطور ,م�سك ل�صناعة
العطور� ،شامب ــو ,عطور� ,صناعة عطور ,م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�ش ــرة� ,صاب ــون
لإزالة الروائح الكريهة ,قطع من �صابون الزينة ,تربينات زيوت عطرية ،حجر ال�شبة مطهر،
م�ستح�ضرات للإ�سمرار م�ستح�ضرات جتميل ،عطور زيوت طيارة ،منكهات للم�شروبات
زيوت عطرية� ،أمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية ,م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف,
مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ,م�ستح�ضرات لتنظيف �أطقم الأ�سنان,
�شامب ــو للحيوانــات الأليفــة م�ستح�ضــرات غري طبية للتنظيف والعناية ،مناديل ورقية
م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ,غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ,م�ستح�ضرات التنظيف
اجلاف ,جل لتبيي�ض الأ�سنان� ,أعواد البخور ,م�ستح�ضرات تعطري الهواء ,م�ستح�ضرات
ال�صبار لأغرا�ض جتميلية ,بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية� ,شامبو جاف� ,أظافر ال�صقة
م�صنعــة ,حنــاء �صبيغ جتميلي ،علب �أحمر ال�شفاه ,بال�سم لل�شعر ,م�ستح�ضرات لتنعيم
ال�شعر ,مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ,م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات
جتميلية ,منكهات غذائية زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية ,خال�صات �أع�شاب
لغايات التجميل� ,شامبو للحيوانات م�ستح�ضرات غري طبية للتنظيف والعناية ،غ�سوالت
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مهبلية لأغرا�ض ال�صحة ال�شخ�صية �أو مزيلة للعرق ,معطر هواء مع �أعواد (عيدان)
خ�شبية� ,شموع تدليك لأغرا�ض التجميل ,م�ستح�ضرات جتميل للأطفال ,م�ستح�ضرات
�إنعا�ش رائحة الفم لأغرا�ض النظافة ال�شخ�صية ,مناديل الطفل م�شربة مب�ستح�ضرات
تنظيف ,طالء اجل�سم لأغرا�ض التجميل ,معجون �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة تراب الذهب للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149849 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التعلي ــم الت ــي توفرهــا املــدار�س (التعليــم الأ�سا�س ــي (املرحلة الأوىل)) ،مدار�س
احل�ضانة (دور احل�ضانة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موارد املبدع �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :

-80-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1420

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149850 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ,م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحم ــام ,كري ــمات تبيي�ض الب�شرة ,غ�سول لو�شن,
لل�شعر ,م�ستح�ضرات جتميل ,كرميات جتميليــة ,بخور ,زيوت عطرية ,فازلني لأغرا�ض
التجميل� ,شامبو ,م�ستح�ضرات جتميل للعناي ــة بالب�شرة� ,أع ــواد البخ ــور ,م�ستح�ضرات
ال�صبــار لأغرا�ض جتميلية ,م�ستح�ضرات جتميل نباتي ــة ,مطهرات غري طبية للعناية
بالنظافة ال�شخ�صية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة تراب الذهب للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149852 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (�شوارما وع�صائر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البلورة الرائدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149853 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب (املقاهي التي تقدم م�شروبات  -املقاهي التي تقدم وجبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمور �صحار للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149854 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سهول �سمائل اخل�ضراء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149857 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اخل�ضراوات والفواكه والتمور وطحن وتعبئة احلبوب والبهارات و املك�سرات و احلقائب
والبطانيات وال�ساعات (مركز ت�سوق ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأ�سهم العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149858 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سوي ــق الزراعــي مــثل ( ت�سويق الع�سل وت�سويق احلبوب ت�سويق اخل�ضراوات
وت�سويق الفواكه ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الراقي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149859 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ,م�ست�شفـيات ,الرعاية ال�صحية,
التمري�ض الطبي ,الن�صائح ال�صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ست�شفى �ستاركري بركاء �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149861 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تدقيق احل�سابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبراهيم احلب�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149862 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيفة لإدارة املطاعم ال�سياحية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149866 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفــر ،البــيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور،
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحلي اال�صطناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطياب الريف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149874 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ,خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ القرحة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149875 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أن�شطة ا�ستوديوهات ومعامل الت�صوير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جوري للت�صوير �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149876 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مو�سى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149877 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة �أعمال الفنادق (�ضيافة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :براحة �صحم احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

-87-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1420

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149879 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف وتلميع ال�سيارات� ،إ�صالح كهرباء املركبات و�شحن البطاريات� ،إ�صالح و�سمكرة
ودهان املركبات �،إ�صالح ميكانيك املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املعا�صبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149880 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع منتجات القهوة ولوازمها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلزيئات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149881 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع حفـيظة املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149882 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ,خدمات ت�سريح ال�شعـر ,العنايــة ب�أظاف ــر اليدي ــن ,خدم ــات
احلمامات البخارية ,خدمات العناية باجلمال� ,إزالة ال�شعر بال�شمع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حكاية اجلزيرة للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149883 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت الدعاية والإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الب�صمة للتجارة وامل�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149884 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املفرو�شات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممدي للأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149885 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء ,خدمات الت�سقيف و�ضع الأ�سقف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�صميم الإبداع العاملي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149886 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قاعة لتنظيم امل�ؤمترات والأفراح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عربي لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149887 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مــ�سقط لـال�ستثمار وال�سياحة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149888 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل ,كرميات جتميلية ,م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ,مكياج ,م�ستح�ضرات
العناية بالأظافر ,مراهم لأغرا�ض التجميل ,م�سكرة ,ملمع �أظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنت الفهدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149889 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات وم�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�ضرمي الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149890 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احتاد جنوم القهوة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149891 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأجهزة املنزلية (الثالجات ،معدات املطابخ ،البيع
باجلملة للأجهزة املنزلية والراديو والتلفزيون ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للأجهزة املنزلية (الراديو ،التلفزيوين ،جهاز ت�شغيل �أقرا�ص الفـيديو الرقمية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز مكة للت�سوق �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149892 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات قهوة باحلليب ,منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية ,م�شروبات �أ�سا�سها
القهوة ,م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شاي العربي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149893 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كيمجيز �سباركل للخدمات املالحية �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149894 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�شروبات الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأ�صيل لال�ستثمارات العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149895 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفر�صة العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149897 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح اخلزائن الفوالذية ,تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�سام م�صرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149898 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدم ــات املطاع ــم امل�ؤقتــة �أو املتنقــلة الكانتي ــنات،
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة االتفاق واالحتاد الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149899 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هياء للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148401 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طبية متعلقة بعناية العيون ،خدمات فني الب�صريات ،خدمات العيون و�أطباء
العيون ،خدمات العناية بالعيون ،خدمات تركيبات النظارات وفح�ص الب�صر ،خدمات
الرعاية الالحقة املتعلقة بتوفـري منتجات العناية بالعيون ،خدمات اال�ست�شارات وامل�شورة
املهنية ،جميعها متعلقة باخلدمات �آنفة الذكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ريفويل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،121 :دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148402 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها
و�شرائها عند احلاجة حتديدا لبا�س العني والنظارات ال�شم�سية والنظارات والعد�سات
الال�صقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ريفويل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،121 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148403 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة املطحونة وحبوب النب الكاملة ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستاربك�س كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2401 :يوتاه �أفنينيو �ساوث�،سياتل ،وا�شنطن  ،98134الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148404 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون العقارية ،التقييم املايل (الت�أمني
والأعمال امل�صرفـية والعقارات)� ،إبرام �سندات الت�أمني على احلياة� ،ضمان �سندات الت�أمني
ال�صحي� ،إبرام �سندات الت�أمني البحري ،الت�أمني ،ا�ست�شارات الت�أمني� ،إبرام �سندات الت�أمني
�ضد احلوادث� ،سم�سرة الت�أمني ،معلومات الت�أمني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عمان للت�أمني ( �ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب، 5209 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148405 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون العقارية ،التقييم املايل (الت�أمني
والأعمال امل�صرفـية والعقارات)� ،إبرام �سندات الت�أمني على احلياة� ،ضمان �سندات الت�أمني
ال�صحي� ،إبرام �سندات الت�أمني البحري ،الت�أمني ،ا�ست�شارات الت�أمني� ،إبرام �سندات الت�أمني
�ضد احلوادث� ،سم�سرة الت�أمني ،معلومات الت�أمني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عمان للت�أمني (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،5209 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148492 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ,اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة
بها ،خدمات التحايل والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثينك �آند لرين برايفـيت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :آي بي �سي نوليدج بارك� 2 ،4/1 ،إن دي فلور ،تاور دي ،بانرغاتا مني
روود ،باجنلور  ،560029 -كارناتاكا ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123:ر.ب111:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148629 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح كهربائية (تركيبات الإ�ضاءة الكهربائية لال�ستخدام التجاري وال�صناعي واملنزيل،
م�صادر الإ�ضاءة والإ�شعاع الكهربائية ،وم�صابيح جهاز العر�ض ،م�صابيح املركبات ،م�صابيح
ال�شاحنات ،م�صابيح ذات عجلتني ،م�صابيح ال�سيارات ،وم�صابيح الإ�شارات ،م�صابيح امل�ؤ�شر،
م�صابيح املقاومة ،م�صابيح املراقبة ،م�صابيح ال�صغرية ،م�صابيح �صغرية جدا ،م�صابيح
الزينة ،م�صابيــح الإ�ضاءة ،م�صابيــح الهالوجني ،وم�صابيــح الفتيل ذات العاك�سات املدجمة،
م�صــابيــح الإ�شع ــاع غري طبي ــة الأغرا�ض كيميائيــة وفـيزيائيــة ،م�صــابيــح الفلور�سنت،
م�صابيح م�ضغوطة ،م�صابيح التفريغ الغازي ،م�صابيح تفريغ البخار ،م�صابيح ال�ضغط
العايل ،م�صابيح ال�ضغط العايل جدا ،م�صابيح طيفـية ،م�صابيح كاثود جوفاء ،م�صابيح
اندفاعية ،م�صابيح توهج نيون منخف�ضة اجلهد ،م�صابيح �أ�شعة فوق بنف�سجية ،م�صابيح
نيون لأغرا�ض الدعاية� ،أ�ضواء فـي �إ�ضاءة غرفة امعي�شة املخ�ص�صة� ،سال�سل الإ�ضاءة
الكهربائية)� ،أجهزة �إنارة بثنائيات �ضوئية م�شعة ( ,LEDم�صابيح للم�ؤثرات ال�ضوئية،
م�صابيح وظيفـية للإ�ضاءة الداخلية واخلارجية� ،أ�ضواء امل�سرح والأفالم ،و�صناديق
من البال�ستومر مع مق�صورات مطاطية خلوية مل�صابيح ال�سيارات والدراجات النارية،
وم�صابيح املطارات ،م�صابيح ال�سكك احلديدية ،م�صابيح التطبيقات اخلا�صة ،م�صابيح
�سيارات �إل �إي دي ،م�صابيح �إ�شارات �إل �إي دي� ،أ�ضواء عمل �إل �إي دي� ،أ�ضواء عمل �إل �إي
دي قابلة لإعادة ال�شحن ،م�صابيح �إل �إي دي املعدلة ،م�صابيح حتويل �إل �إي دي ،وحدات
�إل �إي دي ،وم�صابيح �إنارة ال�شوارع القائمة على �إل �إي دي ،وامل�صابيح القائمة على �إل �إي
دي ،وم�صابيح �إل �إي دي غري الكابحة ،مكونات للم�صابيح القائمة على �إل �إي دي ،كوابح
مل�صابيح �إل �إي دي� ،أجهزة التحكم مل�صابيح �إل �إي دي ،الثنائيات الباعثة لل�ضوء للمركبات،
امل�صابيح الأمامية للمركبات ،امل�صابيح اخللفـية للمركبات ،ملبة الإ�ضاءة العك�سية للمركبات،
الإ�ضاءة للمقطورات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتيلدوت�شر وارينزاي�شينفـريباند نارفا �إي .فـي.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :املانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ألتماركت  08523 ،12بالوين املانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123:ر.ب111:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148630 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة �إ�ضاءة وم�ضية للت�صوير الفوتوغرافـي�( ,إ�ضاءة الت�صوير الفوتوغرافـي ،وهي
م�صابيح الفال�ش للت�صوير الفوتوغرافـي وم�صابيح الغرفة املظلمة الفوتوغرافـية،
و�إ�ضاءة ال�سالمة ،وهي �أ�ضواء التحذير للطوارئ و�أ�ضواء املارة ،عالمات النيون للإعالن،
مقاب�س كهربائية مل�صابيح التيار ال�ضعيف والثقيل ،كوابح لال�ستخدام مع م�صابيح التفريغ
واجلهد املنخف�ض ،دوائر كهربائية لال�ستخدام فـيما يتعلق برتكيبات الإ�ضاءة و�أجزائها،
مقاومات كهربائية لال�ستخدام فـيما يتعلق برتكيبات الإ�ضاءة و�أجزائها ،م�صابيح للهند�سة
الطبية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتيلدوت�شر وارينزاي�شينفـريباند نارفا �إي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ألتماركت  08523 ،12بالوين� ,أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،123:ر.ب111:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148668 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ ،لوازم املدخنني ،الكربيت (الثقاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إدارة ح�صر التبغ والتنباك اللبنانية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :احلدث ،بريوت ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148670 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ ،لوازم املدخنني ،الكربيت (الثقاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إدارة ح�صر التبغ والتنباك اللبنانية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حدث ،بريوت ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148671 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لتبغ ،لوازم املدخنني ،الكربيت (الثقاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إدارة ح�صر التبغ والتنباك اللبنانية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حدث ،بريوت ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148672 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ ،لوازم املدخنني ،الكربيت (الثقاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إدارة ح�صر التبغ والتنباك اللبنانية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حدث ,بريوت ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148986 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات ،مكاتب العقارات
وال�شقق ال�سكنية ،حت�صيل الإيجارات ،ت�أجري املكاتب عقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التكاتف لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :املدر للخدمات واال�ستثمار
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 614 :ر.ب133:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149485 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،ع�صائر وم�شروبات الفواكه،
ال�شربت واملواد الأخرىامل�ستخدمة لتح�ضري امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�شنز انليميتيد كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 5 :إي�ستجيت رود� ،إي�ستجيت بيزن�س بارك ،ليتل �أيالند ،كو .كورك� ,إيرالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149486 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل ،برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ،الربامج القابلة
للتنزيل للأجهزة املحمولة� ،أجزاء الكمبيوتر� ،أجهزة مالحة للمركبات (�أجهزة كمبيوتر
على متنها) ،واجهات لأجهزة الكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كارما �أوتوموتيف �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 9950 :جريونيمو رود ,ايرفـني � ,سى ايه  ,92618الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149489 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات ،املركبات ،الأجهزة املخ�ص�صة للتنقل برا �أو جوا �أو عن طريق املاء ،املركبات الربية
وال�سيارات والأجزاء الهيكلية لها ،املركبات ذات املحركات ،وهي ال�سيارات وال�شاحنات
وال�شاحنات ال�صغرية واحلافالت والدراجات النارية والدراجات الآلية واملركبات الريا�ضية،
ال�سيارات الكهربائية ،وهي ال�سيارات الكهربائية ،وال�شاحنات الكهربائية ،وال�شاحنات
الكهربائية ،واحلافالت الكهربائية ،والدراجات النارية ،والدراجات الآلية ،واملركبات
الريا�ضية الكهربائية ،جمموعات نقل احلركة وحمركات الأقرا�ص للمركبات الأر�ضية،
جمموعات نقل احلركة الكهربائية وحمركات الدفع للمركبات الأر�ضية ،من�صات املركبات
الكهربائية منتجات حتويل املركبات لتحويل املركبات الأر�ضية �إىل مركبات �أر�ضية تعمل
بالكهرباء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كارما �أوتوموتيف �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 9950 :جريونيمو رود ,ايرفـني � ,سى ايه  ,92618الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149490 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية م�ستح�ضرات طبية �أغذية ومواد غذائية مكيفة لال�ستخدام
الطبي ،طعام للأطفال ,طعام للأطفال فـي �شكل م�سحوق� ،صيغ الر�ضع بدائل لنب الأم،
املكمالت الغذائية للب�شر ،املكمالت الغذائية على �شكل فـيتامينات ومعادن ،الأطعمة
وامل�شروبات اخلا�صة باحلمية الغذائية للأغرا�ض الطبية ،الالكتوز للأغرا�ض ال�صيدالنية
والطبية ،املكمالت الغذائية والغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آرال فود�س �آ .ام .بي� .آ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :دمناركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سوندرهوغ  ،14دي كيه 8260-فـيبي جيه ,الدمنارك
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149492 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلليب ومنتجات الألبان ،حليب بودرة كرمي فـي �شكل م�سحوق منتجات الألبان وبدائل
الألبان ،الزبادي ،امل�شروبات التي حتتوي على منتجات الألبان ،مبا فـي ذلك احلليب املنكه،
م�سحوق احلليب ل�صنع امل�شروبات ،حليب جمفف لتح�ضري امل�شروبات ،م�سحوق حليب
منكه ل�صنع امل�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري زبادي ال�شرب ،احللويات القائمة على
احلليب وجبات خفـيفة من احلليب زيوت �صاحلة للأكل ،الدهون ال�صاحلة للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آرال فود�س �آ .ام .بي� .آ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :دمناركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سوندرهوغ  ،14دي كيه 8260-فـيبي جيه ,الدمنارك
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149548 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املتاحف ،خدمات املتاحف ،معار�ض املتاحف ،خدمات توفـري مرافق املتاحف ،خدمات
املعار�ض الفنية ،خدمات املعار�ض الفنية ،تنفـيذ اجلوالت برفقة الإدالء ،اخلدمات و�/أو
الن�شاطات الثقافـية ،ت�شغيل امل�ؤ�س�سات الثقافـية ،توفـري املرافق والأماكن ال�ستخدامات
الأن�شطة الثقافـية و�/أو الفعاليات الثقافـية ،خدمات ترتيب ،تنظيم ،اال�شرتاك فـي
وعقد الفعاليات ،واملعار�ض ،واالتفاقيات ،وامل�ؤمترات ،وال�شا�شات ،والعرو�ض التقدميية،
والعرو�ض ،حما�ضرات و�/أو ندوات كلها لأغرا�ض ثقافـية ،خدمات التعليم ،خدمات
الرتفـيه ،توفـري والإ�سهام فـي املن�شورات الإلكرتونية ،توفـري املن�شورات عرب الإنرتنت،
خدمات مكتبات �صور فوتوغرافـية ،املعلومات ،وخدمات الن�صائح واال�ست�شارات املتعلقة
بجميع ما ذكر �آنفا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قطر انف�ستمنت اند بروجكت�س ديفـيلومبنت هولدينغ كومباين
(كيو اي بي �سى �أو) ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ,49تورنادو تاور �شارع كورني�ش ,وي�ست باى اريا  8612دوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم131401 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جهاز تلفزيون� ،أجهزة ا�ستقبال ال�صوت والفـيديو ،م�شغل دي فـي دي ،م�شغالت الو�سائط
املحمولة� ،شا�شات الفـيديو ،لوحات الإعالنات الإلكرتونية� ،إطارات ال�صور الرقمية ،جهاز
التحكم عن بعد� ،أبواق مكربات ال�صوت� ،أجهزة مراقبة (�أجهزة الكمبيوتر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إك�سرب�س لك اند�سرتيال (�شنزن) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الأول م�صنع رقم  ،1رقم  88بوتوجن �ساوث رود ،اك�سكنج
كومينيتي ،يون�شان �سرتيت ،لوجناجن دي�سرتيكت� ،شنز هني �سيتي،
جوجن دوجن برفـين�سة ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2019/9/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149318 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمــات التجزئــة للم�ستح�ضــرات ال�صيدلي ــة والبيطريــة وال�صحيــة
والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيجني (بكني) كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم  ,30رود �ساين�س بارك ,زوجن  -جوان  -كون اليف �ساين�س بارك,
�شاجنبينج دي�سرتيكت ,بيجينج ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
حــــــق الأولويــــــــة( :رقـ ـ ــم الأولوي ـ ـ ــة - 55367566 :تاري ـ ــخ الأولويـ ــة- 2021/4/19 :
بلد الأولوية :ال�صني)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149509 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ,خدمات املطاعم ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ,خدمات
احلانات البارات ,ت�أجري �أجهزة الطبخ ,نحت على الأغذية ,خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة جي ان جيه ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شقة رقم  ,21مبنى  ,1267طريق  ,3929جممع  939رفاع ,البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149511 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبـ ــا�س الق ــدم ،ج ــوارب طويلـ ــة ،برييه ــات قبــعات م�ستديرة م�سطحة،
قبعات �أغطية للر�أ�س(,و�أغطية للر�أ�س) ،جوارب وكولونات� ،أحذية
ذات �ساق طويلة ،قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،صدارات مالب�س داخلية ،مالب�س
كتانية ،بران�س مالب�س� ،أحزمة مالب�س� ،شاالت ،مباذل� ،سرتات ،جوارب ق�صرية ،حماالت
للجوارب الطويلة ،قم�صان ،قم�صان ق�صرية  -الأكمام ،مالب�س ،قبعات� ،أثواب �ضيقة،
م�شدات للن�ساء ،بذالت ،مالب�س جاهزة ،بنطلونات ،مالب�س خارجية ،قفافـيز مالب�س،
�أو�شحة ،تريكو �ألب�سة ،م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب
من ال�صوف مالب�س ،تنانري� ،أخفاف ،مالب�س لل�شاطئ� ،أحذية لل�شاطئ ،بيجامات ،ف�ساتني،
�سراويل داخلية ،م�شدات لل�صدر ،معاطف خارجية ،جاكيتات مالب�س� ،سراويل ا�ستحمام،
�أثواب �سباحة ،مباذل ا�ستحمام� ،أحذية ،جاكيتات مقلن�سة ،تنانري حتتية ،قم�صان داخلية
مالب�س داخلية ،مالب�س من جلد مقلد ،مالب�س جلدية ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت،
بنطال �ضيق ال�سراويل ،ف�ساتني بلوز ،مالب�س داخلية كتانية ،كيمينو.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نو �أورديناري ديزايرن ليبل ليمتد تي  /ايه تيد بيكر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ذا �أجلي براون بلدينج 6 ،ايه �سانت بانكرا�س واي ،لندن ان دبليو ،1
�أو تي بي ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149595 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة الأثاث� ،إ�صالح �أجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي ،تركيب و�إ�صالح امل�صاعد� ،صيانة
و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة و�إ�صالح الطائرات ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة،
�إ�صالح التنجيد� ،صيانة و�إ�صالح الغرف املنيعة ،بناء ال�سفن ،تركيب و�إ�صالح معدات
الت�سخني� ،إ�صالح الأحذية ،الإن�شاء ،التطهري من اجلراثيم ،تنظيف املالب�س� ،إ�صالح
�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد� ،إ�صالح املظالت� ،إ�صالح امل�ضخات ،اعادة تلبي�س
الإطارات باملطاط ،تركيب و�إ�صالح التلفونات ،معلومات عن الإ�صالح� ،شحذ ال�سكاكني،
ا�ستخراج املعادن ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب� ،إزالة الت�شوي�ش فـي الأجهزة
الكهربائية ،خدمات �صناعة الثلج ال�صناعي ،جتديد الأعمال الفنية� ،إ�صالح الآالت
املو�سيقية� ،صيانة برك ال�سباحة ،ت�أجري م�ضخات ال�صرف� ،إ�صالح �أ�سالك الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينكو �سوالر كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  ,1جينكو أ�فـينيو ،ايكونومكيك ديفـيلومبنيت زون� ،شانغراو
�سيتي ،جيانغ�شى بروفـين�س ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149622 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آالت ل�صق الطوابع الربيدية ،البومات ،م�ساند كتب� ،أطال�س ،عينات بيولوجية ت�ستخدم
فـي الفح�ص املجهري مواد تدري�س ،يوميات م�ساعدة ،بطاقات ،ورق مقوى� ،أنابيب من
الورق املقوى ،كتالوجات� ،أغلفة للكتب �أو الر�سائل قرطا�سية ،ن�سخ تخطيطية ،كتيبات،
�أ�شرطة ربط جتليد الكتب ،كنفا للر�سم الزيتي ،طبعات زرقاء ،مواد لتجليد الكتب� ،أكيا�س
مغلفات و�أجربة ,من الورق �أو البال�ستيك للتعبئة ،م�ؤ�شرات للكتب ،بطاقات تهنئة ،علب
للأختام ،روزنامات ،تقاومي ،مرايل للأطفال من الورق� ،صحون واقية من الورق ،بطاقات
�إعالن قرطا�سية� ،أجهزة و�آالت جتليد الكتب معدات مكتبية ,ورق ن�سخ قرطا�سية� ،ألواح
ذات م�شابك ،ن�شرات ،رايات ورقية ،مرايل ورقية ب�أكمام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات  -تر�شيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,15810 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149623 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم ،خدمات الرتبية والتعليم ،خدمات مكتبات الإعارة ،ن�شر
الكتب ،الإنتاج امل�سرحي ،خدمات املكتبات املتجولة ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم املعار�ض
لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،تنظيم و�إدارة الندوات ،التعليم فـي املدار�س الداخلية ،التعليم
الديني ،ن�ش ــر الكت ــب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتن ــت ،الن�شر املكتبي الإلكرتوين،
ترجمة الأفالم ،خدمات الت�أليف املو�سيقي ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري
القابلة للتنزيل ,التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ،خدمات مرتجم اللغة� ،إنتاج
املو�سيقى ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س ،الإر�شاد ،توفـري الربامج التلفزيونية
غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،معرفة كيفـية النقل
تدريب ،خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات  -تر�شيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,15810 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149625 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مطعم �شاورما كت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الفروانية ،العار�ضية احلرفـية ،قطعة ( ،)4ق�سيمة ( ،)46دور �أر�ضي،
حمل ( ,)4الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149752 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آالت زراعية ،مق�صات كهربائية ،ر�ؤو�س حفر �أجزاء �آالت� ,آالت �سباكة� ،شفرات منا�شري
�أجزاء �آالت� ،آالت ت�صنيع الأدوات املعدنية ،عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا،
مثاقب كهربائية يدوية ،منا�شري �آالت� ,آالت حلام كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ييوو هريوجن �إي  -كومر�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب ،1 .بلدينغ  ،11ثريد ايريا� ،شياوان فـيالج ،جيانغدونغ �سرتيت،
ييوو ,ت�شجيانغ ال�صني  ,322000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149753 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مق�صات� ،إطارات للمنا�شري اليدوية� ،أدوات تثقيب عدد يدوية ،مفاتيح عدد ،عدد يدوية
تدار باليد ،مكاوي عدد يدوية غري كهربائية ،عدد احلدائق تدار باليد ،مطارق عدد يدوية،
مفكات غري كهربائية ،زرديات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ييوو هريوجن �إي  -كومر�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب ،1 .بلدينغ  ،11ثريد ايريا� ،شياوان فـيالج ،جيانغدونغ �سرتيت،
ييوو ,ت�شجيانغ ال�صني  ,322000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149755 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة للأكل ،مربيات ،زيوت للطعام ،حليب ،جلي
هــالم ,للطعــام ،ل ــنب رائ ــب ،م�شروبات احلليب يكون احلليب
هو ال�سائد فـيها ،منتجات احلليب ،خ�شاف ،حليب مركز ،حليب جمفف ،بدائل احلليب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ساهي هولدينغز �أ�سيا ا�س دي ان .بي ات�ش دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :ماليزية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ليفـيل  ،11مينارا يايا�سان تون رزاق ،منرب ،200 .جاالن بوكيت
بينتاجن 55100 ،كواال المبور ,ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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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 العالمــــــــــــــــــــة132076 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/3/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1322 :فـي 2019/12/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الركن الدبلوما�سي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :طيف اجلرداء
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 529 :ر.ب� ،121 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/5 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة145200 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/8/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1395 :فـي 2021/6/13م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ميكل كوفـي كومبني جلوبال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الرتم�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب� ،111 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/10/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :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 العالمــــــــــــــــــــة140378 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/11/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1370 :فـي 2020/12/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مركز حممد لتقومي الأ�سنان �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة زهراء لطب الأ�سنان �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 408 :ر.ب� ,119 :سلطنة عمان
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/5 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة145007 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1392 :فـي 2021/5/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أ�صداء املعبيلة للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ربيع الريف �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3288 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9073 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/11/25 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,

 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9709 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,

 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9710 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,

 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9711 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,

 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9712 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اليزابيث اردن انرتنا�شونال ا�س ايه ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,

 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9073 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/11/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو جيورجى بيفريل هيلز  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9709 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو جيورجى بيفريل هيلز  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9710 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو جيورجى بيفريل هيلز  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9711 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو جيورجى بيفريل هيلز  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9712 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو جيورجى بيفريل هيلز  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7464 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/7/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 718 :فـي 2002/5/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إليزابيث �آردن� ,إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,
 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7464 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/7/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 718 :فـي 2002/5/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو جيورجى بيفريل هيلز  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5238 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1999/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 639 :فـي 1999/1/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف دي ماجنمنت ,انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,
 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة8769 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/8/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 693 :فـي 2001/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف دي ماجنمنت ,انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,
 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
-124-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1420

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9658 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف دي ماجنمنت ,انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,
 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة10731 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 694 :فـي 2001/5/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف دي ماجنمنت ,انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,

 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11088 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/1/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 698 :فـي 2001/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف دي ماجنمنت ,انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,
 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة13175 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/6/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 708 :فـي 2001/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف دي ماجنمنت ,انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,

 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
-126-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1420

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة73461 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 990 :فـي 2012/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة96591 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/12/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1162 :فـي 2016/9/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,

ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5238 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1999/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 639 :فـي 1999/1/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة8769 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/8/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 693 :فـي 2001/4/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9658 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 686 :فـي 2001/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة10731 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/7/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 694 :فـي 2001/5/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,

ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11088 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/1/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 698 :فـي 2001/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة13175 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/6/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 708 :فـي 2001/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,

ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة73461 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 990 :فـي 2012/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة96591 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/12/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1162 :فـي 2016/12/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو �إليزابيث اردين  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,

ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة17082 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2003/1/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 730 :فـي 2002/11/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ريفلون (�سوي�س) ا�س� .آي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,
 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة17082 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2003/1/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 730 :فـي 2002/11/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو املاى  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة12521 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/10/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 700 :فـي 2001/8/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إليزابيث �آرد �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,
 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة37235 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2007/7/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 835 :فـي 2007/3/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إليزابيث �آرد �إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بيوتيج �أى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :واكرز كوربــورات ليمتـ ــد ,كامين ايالن ــد كوربورايت �سنتـ ــر,
 27هو�سبيتـ ــال رود ,جورج ت ــاون ,جران ــد كاميــن كاى واى
 ,9008 - 1جزر الكامين
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة12521 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/10/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 700 :فـي 2001/8/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو كريف  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة37235 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2007/7/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 835 :فـي 2007/3/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بيوتيج �أى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندكو كريف  2020ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 3411 :سيلفر �سايد رود ,تانتال بيلدينغ رقم ,104 :ويلمنجتون,
ديالوير  ,19810الواليات املتحدة الأمريكية
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة21201 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/1/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 753 :فـي 2003/10/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ان� .إي .تي .كو يونايتد ا�س.ايه.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيتكو يونايتد بي تي �إي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 120 :لوير دلتا رود� 10 - 15 # ،سندك�س �سنرت� ،سنغافورة ()169208
�سنغافورة
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة24273 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 802 :فـي 2005/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ان� .إي .تي .كو يونايتد ا�س.ايه.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيتكو يونايتد بي تي �إي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 120 :لوير دلتا رود� 10 - 15 # ،سندك�س �سنرت� ،سنغافورة ()169208
�سنغافورة
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة24274 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 802 :فـي 2005/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ان� .إي .تي .كو يونايتد ا�س.ايه.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيتكو يونايتد بي تي �إي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 120 :لوير دلتا رود� 10 - 15 # ،سندك�س �سنرت� ،سنغافورة ()169208
�سنغافورة
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة24275 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 802 :فـي 2005/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ان� .إي .تي .كو يونايتد ا�س.ايه.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيتكو يونايتد بي تي �إي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 120 :لوير دلتا رود� 10 - 15 # ،سندك�س �سنرت� ،سنغافورة ()169208
�سنغافورة
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة24276 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/6/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 802 :فـي 2005/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ان� .إي .تي .كو يونايتد ا�س.ايه.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيتكو يونايتد بي تي �إي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 120 :لوير دلتا رود� 10 - 15 # ،سندك�س �سنرت� ،سنغافورة ()169208
�سنغافورة
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة25884 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/1/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 775 :فـي 2004/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ان� .إي .تي .كو يونايتد ا�س.ايه.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيتكو يونايتد بي تي �إي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 120 :لوير دلتا رود� 10 - 15 # ،سندك�س �سنرت� ،سنغافورة ()169208
�سنغافورة
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة25885 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/1/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 775 :فـي 2004/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ان� .إي .تي .كو يونايتد ا�س.ايه.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيتكو يونايتد بي تي �إي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 120 :لوير دلتا رود� 10 - 15 # ،سندك�س �سنرت� ،سنغافورة ()169208
�سنغافورة
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29144 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/6/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 787 :فـي 2005/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ان� .إي .تي .كو يونايتد ا�س.ايه.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نيتكو يونايتد بي تي �إي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 120 :لوير دلتا رود� 10 - 15 # ،سندك�س �سنرت� ،سنغافورة ()169208
�سنغافورة
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
-138-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1420

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115680 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/9/20 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1234 :فـي 2018/3/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مظفر املريخي للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :املتحدة للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3058 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/7 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/7 :م
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حممد بن خمي�س بن را�شد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريق الأف�ضل للم�شاريع الرائدة �ش�.ش.و
يعلن حممد بن خمي�س بن را�شد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطريق الأف�ضل للم�شاريع
الرائدة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1364470وللم�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 الربميي
هاتف رقم91114178 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 عبداللـه بن �سليمان القيو�ضي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلوا�س الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن �سليمان القيو�ضي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلوا�س الذهبية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1091509وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/8م ،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 �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم97197768 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�سليمان بن �سليم بن حمد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدم للإن�شاءات وامل�شاريع الراقية  -تو�صية
يعلن �سليمــان بن �سلي ــم بن حم ــد املحروقي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أدم للإن�شـ ــاءات
وامل�شاري ــع الراقي ــة  -تو�صي ــة ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1271609
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 �أدم  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم92188255 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
بدر بن �سباع بن مرهون ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فجر عز للخدمات التجارية  -تو�صية
يعلن بدر بن �سباع بن مرهون ال�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فجر عز للخدمات
التجارية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1020051وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/2م ،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 رقم90400058 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 خلفان بن حميد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم اجلزيرة الذهبية  -تو�صية
يعلن حمم ــد بن خلف ــان بن حمي ــد املقبالــي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة مطع ــم اجلزي ــرة
الذهبي ــة  -تو�صي ــة ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3300587وللم�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 519 :ر.ب311 :
هاتف رقم92473833 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
�سليم بن حمد بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع حموت الزرقاء للخدمات  -ت�ضامنية
يعلن �سليم بن حمد بن حممد الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ينابيع حموت الزرقاء
للخدمات  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1268374وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/12/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم95555392 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 بدر بن عامر احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صيل بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن بدر بن عامر احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صيل بدية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1032667وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم92671115 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن �سامل بن حمد الق�صابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجرام الدولية �ش.م.م
يعلن هالل بن �سامل بن حمد الق�صابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجرام الدولية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1223989وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/11/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99882311 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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طاهر بن عبيد بن مو�سى ال�سالمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط احلديثة للتموين واخلدمات �ش.م.م
يعلن طاهر بن عبيد بن مو�سى ال�سالمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط احلديثة
للتموين واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1227907
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 608 :ر.ب111 :
هاتف رقم92509956 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
مروان بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأن�صاري املتحدة �ش.م.م
يعلن مروان بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأن�صاري
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1218230وللم�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 113 :ر.ب322 :
هاتف رقم96088866 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�أيوب حممد ر�ضا �شم�سيان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفن الأ�صيل الدولية �ش.م.م
يعلن �أيوب حممد ر�ضا �شم�سيان أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفن الأ�صيل الدولية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1303107وفق ــا التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
٢٠٢١/11/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 487 :ر.ب122 :
هاتف رقم92626244 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
عقيل بن جواد بن عبدالر�ضا
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صطفى وجواد للتجارة �ش.م.م
يعلن عقيل بن جواد بن عبدالر�ضا أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�صطفى وجواد للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1003500وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم93205225 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي و�أخيه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يو�سف بن حميد بن
علي الوهايبي و�أخيه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1067700وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 345 :ر.ب326 :
هاتف رقم99458844 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
حامت بن حممد بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة التكاتف للخدمات واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن حامت بن حممد بن را�شد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة التكاتف للخدمات
واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1298047وفق ــا التفــاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢١/11/11م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
املوالح  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 213 :ر.ب516 :
هاتف رقم99340988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن حممد بن بدر املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معادن اخلليج ال�شاملة �ش.م.م
يعلن هالل بن حممد بن بدر املنذري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معادن اخلليج ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1310277وفق ــا التفــاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2020/1/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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
هاتف رقم99546611 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 روائع ال�صحراء املتحدة �ش.م.م
يعلن هالل بن حممد بن بدر املنذري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع ال�صحراء املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1319656وفق ــا التفــاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2021/11/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 2341 :ر.ب112 :
هاتف رقم99546611 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن حممد بن �سعيد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل البيداء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن هالل بن حممد بن �سعيد احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قوافل البيداء للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1104068وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم93886140 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
طاهر �شيخ حممد الذهب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن احلياة الوطنية �ش.م.م
يعلن طاهر �شيخ حممد الذهب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فن احلياة الوطنية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1281683وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـة 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 142 :ر.ب118 :
هاتف رقم99499211 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�سليمان بن حمد بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النمر لال�ستك�شاف �ش.م.م
يعلن �سليمان بن حمد بن �سعيد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الن ــمر لال�ستك�ش ــاف
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1186097وفق ــا التفــاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2021/9/29م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم99736307 - 24595313 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 امل�شرق اللوج�ستية �ش.م.م
يعلن �سليمان بن حمد بن �سعيد البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شرق اللوج�ستية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ،1208244وفقــا التف ــاق ال�شرك ــاء
امل ـ�ؤرخ 2021/9/29م ،وللم�صفـي وحـده حق متثي ــل ال�شركـة 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 رقم 99736307 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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احل�سني بن �سيف بن �سامل اخل�ضوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة الزرقاء الدولية �ش.م.م
يعلن احل�سني بن �سيف بن �سامل اخل�ضوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املدينة الزرقاء
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1157831وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92479773 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 العامة للخدمات الإلكرتونية �ش.م.م
يعلن احل�سني بن �سيف بن �سامل اخل�ضوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العامة للخدمات
الإلكرتونية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1102864وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92479773 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 را�شد بن ها�شل العوادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز البادية للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كنوز البادية للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1014251وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 65 :ر.ب315 :
هاتف رقم99380005 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سنا املجد للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سنا املجد للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1616579وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1 :ر.ب315 :
هاتف رقم 99380005 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سياح الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق بابل ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن علي بن �سياح الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق بابل ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1164144وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم98884481 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 حمد بن �سعيد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط وادي اجلزي للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن حمد بن �سعيد ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط وادي اجلزي
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1030666وفق ــا التفــاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2021/11/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 26 :ر.ب329 :
هاتف رقم99212172 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أر�ض اللبان املا�سية للتجارة  -تو�صية
يعلن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاري ــع �أر�ض الل ــبان
املا�سية للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم ،1287631
وفق ــا التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2021/11/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 343 :ر.ب118 :
هاتف رقم99619905 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عثمان بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سواق البحرين ال�شاملة �ش.م.م
يعلن حممد بن عثمان بن علي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سواق البحرين ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1077442وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم 92277448 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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حميد بن عي�سى بن حممد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار للخدمات الفنية  -تو�صية
يعلن حميد بن عي�سى بن حممد الرا�شدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االبتكار للخدمات
الفنية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1249506وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم 95683563 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 حممد بن هالل اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التكنولوجيا الداخلية �ش.م.م
يعلن �سلطان بن حممد بن هالل اخلليلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التكنولوجيا الداخلية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1053765وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 81 :ر.ب511 :
هاتف رقم 99273747 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 علي بن �أحمد املردوف الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة احلاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن �أحمد املردوف الكثريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املدينة احلاملة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1201598وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم 99496651 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
حكيم بن خالد بن علي العوائد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن العربي احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن حكيم بن خالد بن علي العوائد أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الركن العربي احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1095660وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ  ،2021/12/6وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صاللة � -شارع  23يوليو � -سكة رقم - 22 :مبنى 10
هاتف رقم 92766772 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 حممد بن م�سلم قهور املهري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بهجة ال�صحراء للتجارة والنقل  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن م�سلم قهور املهري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع بهجة
ال�صحراء للتجارة والنقل  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1198070وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم 99672335 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
بدر بن ها�شل بن حممد ال�شهومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع كهنات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن ها�شل بن حممد ال�شهومي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طالئع كهنات للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1135465وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم 92438767 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 خليفة بن بدر املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات الندى للتجميل �ش.م.م
يعلن �سيف بن خليفة بن بدر املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مل�سات الندى للتجميل
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1318999وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 2 :ر.ب100 :
هاتف رقم 92247000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
ن�صر بن حممد بن حامد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�صر وقي�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ن�صر بن حممد بن حامد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�صر وقي�س للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1083575وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/3/11م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 الباطنة
هاتف رقم 99011990 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 يا�سر بن نا�صر ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اخلليجية اجلنوبية لل�صناعات البرتوكيميائية واخلدمات �ش.م.م
يعلن حممد بن يا�سر بن نا�صر ال�سليماين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليجية اجلنوبية
لل�صناعـ ــات البرتوكيميائي ـ ــة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ـ ــاري
بالرق ــم  ،1141629وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/10م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ــل
ال�شركـة 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
�ص.ب 3466 :ر.ب112 :
هاتف رقم 91408587 - 99201097 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 عبدالر�سول بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل الدولية لالت�صاالت �ش.م.م
يعلــن �أحمــد بن عبدالر�ســول بن عبدالل ــه البلو�شــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�ستقبــل
الدولية لالت�صاالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم ،1087230
وفقــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ 2021/6/23م ،وللم�صفـي وحـده حق متثي ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1796 :ر.ب133 :
هاتف رقم 95576670 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 را�شد بن ها�شل العوادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع اخل�ضراء للتجارة �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طالئع اخل�ضراء
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ،1794841وللم�صفـي
وحـده حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 1 :ر.ب315 :
هاتف رقم 99380005 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
مراد بن في�شمبيه بن حيدر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمان للخدمات الفنية  -تو�صية
يعلــن مراد بن في�شمبيه بن حيــدر البلو�شــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة أ�م ــان للخدم ــات
الفنية  -تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ،1283374وللم�صفـي
وحـده حق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 52 :ر.ب130 :
هاتف رقم 97800400 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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عمر بن زاهر بن خلفان الهطايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جواهر العوابي للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن عمـ ــر بن زاهـ ــر بن خلف ــان الهطال ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جواه ــر العوابــي
للمقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم ،1115267
وفقــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ 2021/10/13م ،وللم�صفـي وحـده حق متثي ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 30 :ر.ب317 :
هاتف رقم 96259404 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
علوي بن حفيظ بن حمي الدين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحرتاف ملواد البناء �ش.م.م
يعلــن علوي بن حفيظ بن حمي الدين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االحرتاف ملواد البناء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لـدى �أمانة ال�سج ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ،1092595وفقــا التف ــاق ال�شرك ــاء
امل ـ�ؤرخ 2020/10/7م ،وللم�صفـي وحـده حق متثي ــل ال�شركـة 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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 145 :ر.ب211 :
هاتف رقم  93213521 :فاك�س رقم23210171 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 علي بن عبداللـه الغاوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكان الذهبي للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عل ــي بن عبداللـه الغ ــاوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة املكـ ــان الذهبــي
للإن�شاءات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1227839وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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
�ص.ب 5 :ر.ب111 :
هاتف رقم95607076 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �أحمد بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاهني لوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �أحمد بن حممد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شاهني لوى للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1189813وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 59 :ر.ب325 :
هاتف رقم92009242 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�صفية بنت �سامل بن علي القرنية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو راكان البحري للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �صفية بنت �سامل بن علي القرنية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أب ــو راكــان البحــري
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1071979وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــية
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 662 :ر.ب329 :
هاتف رقم92369655 :
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
وفاء بنت ب�شري بن حممد الزدجالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساهر لتكييف الهواء �ش.م.م
تعلن وفاء بنت ب�شري بن حممد الزدجالية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�ساهر لتكييف الهواء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1362454وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم91214529 :
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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ليلى بنت �سليمان بن �أحمد البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار العمارة الدولية للإن�شاءات �ش.م.م
تعلن ليلى بنت �سليمان بن �أحمد البلو�شية �أنـها تقوم بت�صفـيــة �شركة دار العمارة الدولية
للإن�شاءات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1245543وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــية
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 182 :ر.ب324 :
هاتف رقم92533393 :
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
�أحمد بن نا�صر بن �سليمان الرقادي
وفهــد بن �سعيــد بن نا�صــر الرقادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الأن�صب احلديثة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن نا�صر بن �سليمان الرقادي وفهد بن �سعيد بن نا�صر الرقادي أ�نـهما يقــومان
بت�صفـيــة �شركة رب ــوع الأن�ص ــب احلديث ــة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1203128وفقا التفاق ال�شركاء امل ـ�ؤرخ 2021/8/16م ،وللم�صفيني وحـدهما حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــيني ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92171749 - 99275286 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــيان
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في�صل بن زاهر بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفي�صل لبيع و�شراء احلديد اخلردة  -ت�ضامنية
يعلن في�صل بن زاهر بن عبداللـه املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفي�صل لبيع و�شراء
احلديد اخلردة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم ، 1118379
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم96331665 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 ماجد بن حمد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كانرتي هيل العاملية �ش.م.م
يعلن �سالــم بن ماجــد بن حــمد احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كانرتي هيل العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1348986وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة 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 3415 :ر.ب245 :
هاتف رقم92127222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سعيد بن �سامل �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الديل للتجارة  -تو�صية
يعلن خال ــد بن �سعي ــد بن �سال ــم �آل عبدال ــ�سالم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رم ــال الدي ــل
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1261807وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم92301331 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سامل بن علي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�أ�س بديرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سالــم بن علي الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة ر�أ�س بديـ ــرة للتجـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،6056253وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم95664428 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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معن بن �سعيد بن حممد الطائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة م�سقط اخلليجية �ش.م.م
يعلن معن بن �سعيد بن حممد الطائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة منارة م�سقط اخلليجية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1200492وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة 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 52 :ر.ب130 :
هاتف رقم97800400 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �أحمد بن �سهيل تبوك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�سماء العاملية �ش.م.م
يعلن ح�سن بن �أحمــد بن �سهيــل تبوك أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بواب ــة ال�سم ــاء العاملي ــة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1278501وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم92977771 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 حممد بن حاجي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كيا د�شتي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن حاجي البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كيا د�شتي و�شريكه
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1282659وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/12/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 6 :ر.ب108 :
هاتف رقم95666687 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
علوي بن حفيظ بن حمي الدين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم طيبة ال�شاملة �ش.م.م
يعلن علوي بن حفيظ بن حمي الدين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سائم طيبة ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1147169وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم92003000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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علي بن �أمني بن رم�ضان اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وفاطمة للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن �أمني بن رم�ضان اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي وفاطمة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1311582وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم99315040 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 علي بن �سعيد جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن اذنيان للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن علي بن �سعيد جعبوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اب ــن اذني ــان للتج ــارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،2155427وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/11/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم93236667 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سعيد بن عبداللـه الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سعيد بن عبداللـه الغيثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلنظويل والغيثي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم ،1106222
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم95727571 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
جمال بن مبارك بن �أحمد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموع اجلزيرة املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن جمال بن مبارك بن �أحمد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموع اجلزيرة املا�سية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1234197وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 767 :ر.ب311 :
هاتف رقم99027085 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �صالح بن �سيف الأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ذروة الأجناز للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �صالح بن �سيف الأغربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ذروة الأجناز للتنمية
واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1193531وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم99534597 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
م�صبح بن حميد بن �سعيد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شبلي الرائدة  -ت�ضامنية
يعلن م�صبح بن حميد بن �سعيد ال�شبلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�شبلي الرائدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم  ،1279879وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة 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 رقم96225588 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرايا الف�ضية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املرايا الف�ضية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٢٥٧٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١٠/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لوزان الإمارات لل�شيل والعبايات �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة لوزان الإمارات
لل�شيل والعبايات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٨٨٥٨وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١١/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزهرة للتعدين �ش.م.م
يعلن مكتب عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الزهرة للتعدين �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٧٨٣٢٢٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١٠/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم ٢٤٤٨٨٨٦٨:فاك�س رقم٢٤٤٨٦٦١٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة لل�ضيافة �ش.م.م
يعلن مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجرة لل�ضيافة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٦٣٥٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/١٠/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٥٤٠:ر.ب١١٤:
هاتف رقم ٢٤٥٦٣٦٣٢:فاك�س رقم٢٤٥٦٣٥٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املدينة املا�سية لبيع و�شراء احلديد اخلردة  -تو�صية
يعلن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املدينة
املا�سية لبيع و�شراء احلديد اخلردة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١١٧٥٥٩٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٧٩٦٦٦٤٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شذى الربيع للتجارة -ت�ضامنية
يعلن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شذى
الربيع للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤١٠٣٤٢وللم�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 رقم٧٩٦٦٦٤٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الت�صنيع �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
تقنية الت�صنيع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٤٧١١وللم�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 رقم٢٢٣٦٨٤٦٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عادل بن �أحمد بن عو�ض ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغامر املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن عادل بن �أحمد بن عو�ض ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املغامر املتحدة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٣٥٠١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/٦/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٤٩٩٤٦٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن مال اهلل بن علي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جتارة املحيطات الكربى �ش.م.م
يعلن علي بن مال اهلل بن علي اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جتارة املحيطات الكربى
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٦٠٩٣٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/٨/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٦٣:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٢٢٩٩٧٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متام املحدودة �ش.م.م
يعلن علي بن مال اهلل بن علي اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة متام املحدودة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٤٥٥٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/٨/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٦٦٣:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٢٢٩٩٧٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة العاملية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الواجهة العاملية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٩٠١٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٦٦١٠٠١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواجهة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الواجهة املتحدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٧٧٧٣وللم�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 ٢٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٦٦١٠٠١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل املحريزي و�شركاه للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل املحريزي و�شركاه
للمقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٤٠٤٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٦٦١٠٠١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عامر بن عبيد بن حممد الدويكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامر الدويكي و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن عامر بن عبيد بن حممد الدويكي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامر الدويكي و�شركاه
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٧٢٤٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٩١٥٥٦٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤية �صحار العاملية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ر�ؤية �صحار العاملية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٩٨٥٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٠٠٠:ر.ب١٢٣:
هاتف رقم٩٤٠٠٠٨٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطود املتحدة للإن�شاء والتعمري �ش.م.م
يعلن �سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطود املتحدة للإن�شاء
والتعمري �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٣٣٢٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٥م ،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:
�ص.ب ٦٥٥:ر.ب١٢٢:
هاتف رقم٩٤٠٠٠٨٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العوير الدولية �ش.م.م
يعلن �سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العوير الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٣٠٢٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٦٥٠:ر.ب١٢٢:
هاتف رقم٩٤٠٠٠٨٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الطوفان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط الطوفان
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٧٢٧١٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٣٠:ر.ب١٢٠:
هاتف رقم٩٤٠٠٠٨٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزال ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلن �سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أزال ال�شرق الأو�سط
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٨١٤٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٥م ،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 ٢٣٠:ر.ب١٢٠:
هاتف رقم٩٤٠٠٠٨٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن حممد بن �سعيد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل البيداء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن هالل بن حممد بن �سعيد احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قوافل البيداء للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٤٠٦٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٣٨٨٦١٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحمن بن عبداللـه بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز �صحار ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن �أحمد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رموز �صحار ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧٤٥٨٥وللم�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
�ص.ب ٣١١:ر.ب٤٨٧:
هاتف رقم٩٢٢٩٢٥٤٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الزعفران للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن �أحمد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نربا�س الزعفران
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٨١٩٤وللم�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
�ص.ب ٣١١:ر.ب٤٨٧:
هاتف رقم٩٢٢٩٢٥٤٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز الزعفران املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن �أحمد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رموز الزعفران
املميزة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٩٧٤٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣١١:ر.ب٤٨٧:
هاتف رقم٩٢٢٩٢٥٤٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن مبارك بن عبداللـه �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد الباطنة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن مبارك بن عبداللـه �آل عبدال�سالم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روافد الباطنة
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٠٥٩٦٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�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 رقم٩٩٣٣٨٣٦٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طالب بن حمود بن خليفة الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صارمي والرا�شدي  -تو�صية
يعلن طالب بن حمود بن خليفة الرا�شدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صارمي والرا�شدي -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٧٠٦٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٨/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية بدبد  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٣٥٥٥٦٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوارد الذكية للخدمات �ش.م.م
يعلن طالب بن حمود بن خليفة الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املوارد الذكية للخدمات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٦٦٠٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١١/٢٢م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٥٥٥٦٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عامر بن علي بن عامر امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو زاهر امل�شايخي للتجارة  -تو�صية
يعلن عامر بن علي بن عامر امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو زاهر امل�شايخي للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٤٥٩٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٠٠:ر.ب٤١٥:
هاتف رقم٩٨٣٣٨٣٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبوج�سا�س ال�شاملة �ش.م.م
يعلن عامر بن علي بن عامر امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أبوج�سا�س ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٠٣٨٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٠٠:ر.ب٤١٥:
هاتف رقم٩٨٣٣٨٣٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سيف بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج جمان املا�سية �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سيف بن را�شد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج جمان املا�سية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢١٥٠١وللم�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 ٩٠٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٢٢٥٦٤٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم �صحم ال�ساطع �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �سيف بن را�شد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنم �صحم ال�ساطع �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٦٦٧٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٩٠٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٢٢٥٦٤٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن عزان بن �سيف الزكواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الكيوي �ش.م.م
يعلن علي بن عزان بن �سيف الزكواين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�ساتني الكيوي �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤١٢٢٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١١/٢١م ،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 رقم٩٩٤٤٦٠٤٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن علي ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبوعلي ال�سعدي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن �سامل بن علي ال�سعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبوعلي ال�سعدي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٧٢٣١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٩م ،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 ا آلتـي:
�ص.ب ٢٢٢:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٩٣٣١٤٣٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سويد بن حممد البادي
و�أ�سماء بنت حمد بن �سويد البادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمد بن �سويد البادي وابنته للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن �سويد بن حممد البادي و�أ�سماء بنت حمد بن �سويد البادية أ�نـهما يقــومان
بت�صفـيــة �شركة حمد بن �سويد البادي وابنته للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،٣١٨٤١١٠وللم�صفيني وحـدهما 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 ــيني ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٨٦:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٢٣٢٥٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــيان
�سعيد بن �سليم بن �سامل الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقنيات الف�ضية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سليم بن �سامل الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مقنيات الف�ضية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥١٥٠٧وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٣٠١:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٩٣١٩٨٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ح�سن بن علي بن را�شد ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ورثه علي بن را�شد بن تعيب ال�صاحلي للتجارة �ش.م.م
يعلن ح�سن بن علي بن را�شد ال�صاحلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ورثه علي بن را�شد بن
تعيب ال�صاحلي للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٠٧٠٧٨
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٢١٩٠٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إميان بنت حممد بن عامر املرهوبية
و�شيخة بنت �سعد بن هالل الربوانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الأزهار الوطنية �ش.م.م
تعلن �إميان بنت حممد بن عامر املرهوبية و�شيخة بنت �سعد بن هالل الربوانية أ�نـهما
تقــومان بت�صفـيــة �شركة عامل الأزهار الوطنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٠٠٠٣وللم�صفيتني وحـدهما 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 ــيتني ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٥١٣٠٣١٣:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـيتان مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيتني
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــيتان
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طالل بن ح�سن بن زهران البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات النظافة والب�ستنة �ش.م.م
يعلن طالل بن ح�سن بن زهران البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات
النظافة والب�ستنة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٠٧٩٧٥
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٩م ،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:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٩٦:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٢١٧٥٧٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �صالح بن �سليمان املفرجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة وردة جمي�س املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �صالح بن �سليمان املفرجي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وردة جمي�س املميزة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٧٦٣١٦
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٣١٤٤٤٤٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي
و�سعيد بن ال�سبع بن �سهيل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلابري والريامي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي و�سعيد بن ال�سبع بن �سهيل اجلابري �أنـهما
يقــومان بت�صفـيــة �شركة اجلابري والريامي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٥٥٠٠وللم�صفيني وحـدهما 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 ــيني ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٧٧٥٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــيان
خمي�س بن �سعيد بن مبارك مق�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أحمد الرواحي احلديثة �ش.م.م
يعلن خمي�س بن �سعيد بن مبارك مق�ص �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أحمد الرواحي
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٤٢٦٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢١م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٢١٨٨٩٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن حممد بن مبارك النوفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مدينة البدر �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن مبارك النوفلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع مدينة البدر
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٥٩٣٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٣٨:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٠٢٧٠٦٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن �سعيد بن را�شد املكتومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء �سعيد املكتومي للتجارة  -تو�صية
يعلن خليفة بن �سعيد بن را�شد املكتومي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء �سعيد املكتومي
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٣١١٣٧٦وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٧٨٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٣٣٧١٥٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمة بنت �إبراهيم بن علي النوفلية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تطوير النجوم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �سليمة بنت �إبراهيم بن علي النوفلية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة تطوير النجوم للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١١٥٨٦وللم�صفية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣٠:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٩٨٤٠٥٥٤:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�سناء بنت جميل بن �سامل البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء ودام احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �سناء بنت جميل بن �سامل البلو�شية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضياء ودام احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٤٢٣٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٦م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٧٢٤٧٤٠٣:
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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حمد بن �سيف بن �سعيد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساج امللكي �ش.م.م
يعلن حمد بن �سيف بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�ساج امللكي �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٠٧٠٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
القرم  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٢٩٢:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٠٥١٥١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع القرم الهند�سية ال�شاملة �ش.م.م
يعلن حمد بن �سيف بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع القرم الهند�سية
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٣٨٦١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
القرم  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٢٩٢:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٠٥١٥١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الهجاري العاملية �ش.م.م
يعلن حمد بن �سيف بن �سعيد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار الهجاري العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٤١١٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
القرم  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٢٩٢:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٠٥١٥١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قو�س قزح للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن م�سعود بن علي ال�سنيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قو�س قزح للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٧٠٧٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
اخلوير ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٩١٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٥٣٧٣٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الظاهرة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض الظاهرة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٤١١٤١٣٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/١٦م ،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 ٥٢٧:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٧٤٤٣٤٣٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن العبد بن حامد املبيح�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد وحمد �أبناء العبد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن العبد بن حامد املبيح�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد وحمد �أبناء العبد
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٦٧٥٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١٥٤:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٣٥٨٨٨٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فهد بن مبارك بن حمدان القا�سمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال امللتقى املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فهد بن مبارك بن حمدان القا�سمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال امللتقى املميزة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٥١٨٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٢٠٠٢٢٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يا�سني عبدالرحمن رهيمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سواق زهرة العني للهدايا �ش.م.م
يعلن يا�سني عبدالرحمن رهيمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سواق زهرة العني للهدايا �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٨٩٠٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩١٢٤٧٨٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الوا�سط للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء الوا�سط
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٣٠٧٣٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٤م ،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:
�ص.ب ٣٨٦٤:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٤٦٩٩٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن ح�سن بن علي ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد ال�شحي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن �أحمد بن ح�سن بن علي ال�شحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد ال�شحي و�أوالده
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٩٠٠٨٤٧٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢١٠:ر.ب٨١١:
هاتف رقم٩٩٠٠٦٧٩٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نعيمة بنت �سعود بن حمد احل�سنية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�صمة الع�صرية للت�صميم والإعالم �ش.م.م
تعلن نعيمة بنت �سعود بن حمد احل�سنية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الب�صمة الع�صرية
للت�صميم والإعالم �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٧٥٠٥٣
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٧م ،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:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٥٦٦٨٤٥:
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
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهائل للحديد �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
الهائل للحديد �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٨٩٧٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حامت الوهيبي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حامت الوهيبي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٠٦٩٧ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الآفاق الذهبية للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٧٥٥٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غدير العقيدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة غدير العقيدة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣٧٦٨١ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب كرو ماك والغزايل  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العمانية الغذائية الدولية �ش.م.ع.م
يعلـن مكتب كرو ماك والغزايل  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي لل�شركـ ــة العمانية
الغذائية الدولية �ش.م.ع.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٣٣٤١٠ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�صالح بن را�شد بن م�سلم الرا�سبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع ال�صبخة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �صالح بن را�شد بن م�سلم الرا�سبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طالئع ال�صبخة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٣٦٢٢ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن حمد بن هالل ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل ال�سعدي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلـن هالل بن حمد بن هالل ال�سعدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة هالل ال�سعدي و�شريكه
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٤٠٩٢٨٧٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن علي بن �سعيد احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جمد احلوية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن علي بن �سعيد احلجري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جمد احلوية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٦٠٠٥ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن خمي�س بن �سليم ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضي ال�شم�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن يو�سف بن خمي�س بن �سليم ال�سيابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �ضي ال�شم�س
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٥٥٦١ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-201-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٢٠

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول املكتبية �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
احللول املكتبية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣٣٤٦٥ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد و�شركاءه العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
خالد و�شركاءه العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٢٠٣٣٩
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إتقان للتطوير واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
�إتقان للتطوير واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٨٨٤٦٥
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املتحدون للتجارة والتكنولوجيا واملعدات �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
املتحدون للتجارة والتكنولوجيا واملعدات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٣٠٩٦٥٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إطاللة وادي احليول للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �إطاللة وادي
احليول للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٦٩٨٢ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
غامن بن �سيف بن خمي�س البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعتمد للنقل واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن غامن بن �سيف بن خمي�س البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املعتمد للنقل
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٣٨٩٨٢
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمدان بن �سيف بن حمد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ قفي�صاء  -ت�ضامنية
يعلـن حمدان بن �سيف بن حمد الرا�شدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شموخ قفي�صاء -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٨١٥٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامي بن را�شد بن عبداللـه ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال فلج العوهي الوطنية �ش.م.م
يعلـن �سامي بن را�شد بن عبداللـه ال�شحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شمال فلج العوهي
الوطنية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٤٨٧٤ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روح اللـه ر�ضواين و�أوالده  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة روح اللـه ر�ضواين
و�أوالده  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٠٥١٩٢٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعلة حفيت �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شعلة حفيت �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤٧٧٣٢ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اخلبري لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحرتاف للتخلي�ص اجلمركي  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب اخلبري لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة االحرتاف للتخلي�ص
اجلمركي  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٣٦٩٠ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سني بن علي بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي النيل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سني بن علي بن مراد البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �ضواحي النيل للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٧٤٣٣ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة براحة املدينة املتكاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة براحة املدينة املتكاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٥٣١٢ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صخور الفلج املتميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �صخور الفلج املتميزة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٥٣٠٩ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة الذهبية العاملية �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املا�سة الذهبية العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٥٢٦٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحلية للأغذية واللوج�ستيات �ش.م.م
يعلـن مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املحلية للأغذية واللوج�ستيات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠١٩٠٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعة احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�صر العاملية للتعبئة والتغليف �ش.م.م
يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الن�صر العاملية
للتعبئة والتغليف �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣١١٢٤٢ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �أحمد بن �سامل البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزن �إبراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن �سامل البو�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركة مزن �إبراء للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٥٤٢٤ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
زهران بن �سعيد بن زهران اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العرف للخدمات �ش.م.م
يعلـن زهران بن �سعيد بن زهران اخلرو�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العرف للخدمات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٥٤٩٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هيثم بن عبداللـه بن �سليمان الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ �شجة �شوجب �ش.م.م
يعلـن هيثم بن عبداللـه بن �سليمان الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شموخ �شجة �شوجب
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧٨٦٢٨ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�صالح بن را�شد بن م�سلم الرا�سبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار االحتاد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �صالح بن را�شد بن م�سلم الرا�سبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة دار االحتاد للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٨٠٧٦٩٨٧ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار جنوب ال�شرقية احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلـن �صالح بن را�شد بن م�سلم الرا�سبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أنوار جنوب ال�شرقية
احلديثة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٢١١٩٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق الكناري للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حدائق الكناري
للتجارة -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٠٧١١ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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